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<I>a3oBaB: 30HaJibH0CTb yrJieB0)J;0p0)J;0B B neqJTera30HOCHblX 6ac
ceiinax CKJia)J;qaTbIX o6JiacTeii (na npnMepe HeK0Top1,1x 6acceii
H0B EBpon 1,1 H IOro-BocToqHoii A3nn) 

J_(YilIAH J( IOPJ1I.:(A, * IOPJ1I1 H AMECTHJ1KOB, ** flJ1J_(v:!5l: <PAI1HľEPili** 

* 1IecKoe reoJior11qecKoe yqpe)K,!(CHI~e 101 59 ITpara 10, Ko,!(aHbCKa 10 
** BHII 3apy6e)l<reoJiormr, MOCKBa B-49, Kpb!MCK!1M BaJI 22 

(2 r a6JI. B TCKCTe ) 

ITpUHJ!TO 8 UIOJIJ! 1983 r. 

<lla30Ball 30Ha.JThH0CTI, yrJICB0,!(0p0,1(0B B Hecl>Tera30HOCHhlX 6 acce:iíaax 
CKJia,!("IaTblX O0JiaCTe:ií (Ha npHMepe HCK0T0pI,IX 6acce:iíH0B Enpon1,ľ H IOro
BocToqaoií: A3HH) 

Ha OCHOBamrn: o~eHKJ,I pe3yJihTaTOB HCCJIC,!(OBaTCJibCKl1X J:I pa3Be,!(04Hb!X 
pa6oT HeqJTera30Bl>IX MeCTOpO)K,!(CHJ:IH B HCOľCHOBb!X BJJa,!(HHax, 3aJier aro
~J,IX Ha 0Ca,!(04HOM cpyH,!(aMCHTe, ITOCTJ:lrHyTOM aJ!hllHHCKOH CKJia,!(liaTOCTblO, 
Ôb!JI YCTaHOBJICH HOBh!H MeTO,!( rrporH03J:IPOBaHHJI cpa30B0ľ0 JJOJIO)KeH!.fJI 
yrJieBO,!(OpO)];OB. 3TOT Bh!BO,!l; Ôb!JI Cj{eJiaH Ha OCH0BaHl11'1 pe3yJihTaTOB aHa
JJJ13a Heq:JTH l1 JJI>HPO,!(HOľO ra3a BO Brraj{l'IHax : BeHCK011, TiaHHOHCK011, AJJ,
pl'.laTHliCCKO:H, CeBepoirnaHCK011, CHaMCK011 J:I BIJa,!(J:!He Y3~Y B 5IIJOHJ,'.!H B CBJI3l1 
C TeopHe11 B03HHKHOBeHJ,'.ll! y rneBO,[(Op0,[(0B BaccoeBHlia. OCHOBHb!MJ:I rrapaMeT
PaMl'I ,[(JlJI 3T0ľ0 MeTO,[(a JIBJIJIIOTCJI: reoTep MJ:ClieCKHH rpaj{l'leHT H oca,!(Ol!HaJI 
OKOp OCTb TeppHreHHOro HeoreHa. A IIIIJIMK.al\HJI MCTO,!(a Ha qexOCJIOBa~KYIO 
qac:rh BeHCKOH BJJa,[(l1Hbl l1 fi aHHOHCK011 BJJa,[(HHbl MMeeT oco6oe 3Ha4eHHe 
,!(JIJI j{aJibHeHJIIJ:IX ITOHCKOB HCq:JTH I1 rrpl1p0,[(H0ľ0 ra3a B 1IexoCJIOBaKHií. 

Hydrocarbons phase zonality of oil-bearing basins in the alpinotype-folded 
areas (on the example of some Evropean and SE Asian basins) 

Based on detailed analy sis of up to d ate results of investigati on and 
prospection of oil and gas accumulations in Neogene b asins super posed 
on alpinotype folded sed i mentary basement, a new approach to t he 
prognostic assesment of natural hydrocarbon phases has b een elaborated, 
Conclusions may have been deduced from the analysis of data on oil 
and gas accumulations in the Vienna, P annonian, Adriatic, North Java, 
Sarawak, Siamian and Uecu basins based on the Vassoyevich's theor y 
of hydrocarbon genesis. Basic parameters for this method are t he 
geothermal gradient and sedimentation velocity of teľrigenous Neogene 
beds. Application to the conditions in the Czechoslovak part of the 
Vienna and Pannonian basin has considerable m eaning for f urther 
prospection of natural h ydrocarbons in t hese areas. 
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K Heq:nera30HOCHhIM 6acce?rnaM 
(BTE)' CKJia,n;qaTOro nma B EBporre or 
HOC5ITC51 BeHCKO-MopaBCKl1JiI, ITaHHOH
CKl1M, A,n;p11ar11qecKo-l10H11qec1<11ii:, CeBe

po-3rei1cK1111, TpaHc11JihBaHCKJ111, KaprraT
cK1111 pacrroJio>KeHHbre B rrpe,n;enax AJih-
1111ii:cKo-KaprrarcKoii: c1<na,n;qaroii: 06nac
r11. KpoMe roro K 3TOMY r1111y 6acceii:HOB 
OTHOCl1TC5I rpyrrrra BO3MO>KHO Heq:nera-
3OHOCHbIX CKJia,n;qaTbIX 6accei7rnoB, np11-
ypoqeHHbIX K Y3Kl1M rpa6eHoo6pa3HbIM 
rrp or116aM, OKaMMJl5IlOli111M cpe,[(l1HHbll1 
MaCCl1B IIO)]; ,[(HOM T11ppeHCKOľO MOp5I. 
3ro rpyrrrra TaK Ha3bIBaeMbIX IJ;11peyM
r11ppeHc1<11x 6acceMHOB, r,n;e IIOl1CKOBO
p a3Be,n;oqHbie paÔOTbl IIOKa He rrpOBO,[15IT

C51 11 rrpOMbllIIJieHHa51 Hecprera30HOCHOCTb 
He ycraHOBJieHa. B pacrrpe,n;eneH1111 cKO11-
JieH11w Hecpr11 JiI ra3a rro pa3pe3y liI rrno -

111a)];JiI ynOM5IHYTb!X 6accewHOB HaMe-
-.:raeTC5I p5I,[( 3aKOHOMepHOCTeM, o6y-
CJIOBJieHHbIX OÔil.1HOCTblO JiIX reorror11-

-.:rec1<oro CTpOeHl15! 11 pa3Bl1TJiI5I B CB5I3JiI 
C IIpliiypoqeHHOCTblO K e,n; JiIHOJiI reoc11H
KJI11HaJibHO-CKJia,n;qaTOM o6JiaCTl1 (Ha
MeCTHl1KOB - <PaWHrepIII, 1981; <PawH

rep rn, 1977; KaJI11H11H - H aMeCTHl1KOB 
- PoTeHcperrb,n; - <Pafrnreprn, 1976) . 

AHaJI113 ycJioB11ii: cpopMMpoBaHl151 MeCTo

po>K,n;eH11w HecpT11 11 ra3a npoBe,n;eH n o 
TpeM KpyrrHeii:rn11M BHyTp11cKna,n;qanrM 

6acceii:HaM 3arra,n;Hoii: EBpOHhI - BeH

cKo-MopaBCKOMY, ITaHHOHCKOMY 11 A,n;
p11aT11qec1<OMy. Ha1160Jiee IIO,[IIIOÔHO 

IIpl1BO,[(5ITC5I )];aHHbie no B eHCKO-MopaB

CKOMY 6accewHy, OTJI11qa10111eMyC5I BbICO

Kl1M ypoBHeM reoJioro-reocp11311qecK011 

JiI3yqeHHOCTl1. KpoMe TOľO, aBTOpbI COtJ:

Jl l1 Heo6xo,n;11MbIM rrp1rnecn1 liIMe1011111ec5I 

B MX pacrropmKeH11JiI ,n;aHHhre, xapaKTe

PliI3Y10li111e HeKOTOpbie 3aKOHOMepHOCTJiI 

cpopM11poBaHl15I Heq:JT5IHbIX 11 ra3OBb!X 

MeCTOpO>K)];eHHl1M B OT,[(eJibHbIX HecpTe

r a30HOCHb!X 6acce?rnax 10r o -3arra,n;Ho11 

qacTJiI TJiIXOOKeaHCKOľO IIO,[(BJiI>KHOľO 

IIO51Ca. EacceMHbl 3,[(eCb CB5I3aHbl C BHYT
pl1CKJia,n;qaTb!Ml1 rrpor116aM11 JiI Brra,n;11Ha
M11 (6acceií:Hhr C11aMc1<11ii:, Y3r..\Y) 11n11 3O
HaM11 coqJieHeH1151 o6nacTeii: pa3HOBO3-

pacTH0!1 CKJia,n;qaTOCTl1 (CeBepo-.5IBaH
CKl1M, CapaBaKc1<11w). B reonorntJ:eCKOM 
CTpoeH1111 3T11x 6accewHoB, xapaKTepe 
cpopMaQ1111, cnaral0Il\l1X oca)]; oqHy10 

TOJI111Y, ycnOBl15IX 3aJieraHl15I CKOIIJieHl1M 
Heq:JTl1 11 ra3a MO)l<HO Hal1Tl1 tJ:epTbI 
CXO,[ICTBa c BHYTPl1CKJia)];qaTbIMl1 6acceii:
HaMl1 A nbrr11ii:c1<0 -KaprraTcKoro p er11OHa. 
KaK rrpaB11no, B cocTaBe oca,n;oqHoro 
qexJia Tl1XOOKeaHCKl1X 6acceMHOB Hal1-

ÔOJiblIIYlO POJib 11rpaeT MOI1\Ha51 ()];O 
12 KM) TOJIII.\a KaMH030MCKl1X OTJIO>KeH11ii: 
MeJIKOBO ,ll;HO -MOpCKOľO 11 KOHTl1HeHTaJih
HOľO reHe311ca, aHaJior11qHa51 rropo)];aM, 
crraral0ll.\l1M BepxH11e cTpyKTYPHhre 3Ta
>Kl1 BHyTp11cKnaw-raThIX HľE 3arra,n;HoM 

EBpOIIhl. 
B pacrrp e,n; eJi eH1111 HecpTe- J1 r a3oHoc

HOCTl1 no pa3pe3y JiI rrJIOII.\a,n;11 6acceií:
HOB 3arra)];HOM EBpOllhI 11 T11xoo1<eaH
cKoro per MOHa OTMeqalOTC5I He TOJibKO 

tJ:epThr cxo,n;crna, HO 11 p a3JI11q1151_ ITpo
Be,n;eHHbI!1 aHaJil13 MaTepJ1aJIOB IIO3BO

Jll1JI Bbl51Bl1Tb OCHOBHbie cpaKTOpbI, onpe

)];eJI5Il0111J1e ycnoB115I cp opM11poBaH1151 
Heq:JT5IHbIX J1 r a30Bb!X MeCTOpO>K,[(eHJiIM 
B YCJIOBJ15IX CKJia,n;qaTb!X o6nacTel1. 

BeucKo-MopaBCKHií 
6acceiíu 

ueq>Tera30Hocu1>1ň 

JJ:n51 6acce11Ha xapaKTepHo rerepo
reHHOe cTp oeH11e oca)];OtJ:Horo tJ:exna, 

co cTO5IIQer o 113 ,n;Byx crpyKTYPHhIX :=n a

>Keii:. H11>KHl1l1, Ha3bIBaeMbII1 )];OHeoreHO
BbIM OCHOBaHJ1eM, CJIO>KeH ):(J1CJI OQJ1po

BaHHbIMJ1 OTJIO>KeHJ15IMJ1 ):(Oa.JJ:bIIJ1!1CKJ1X 
J1 paHHe-cp e):(HeaJibIIJ1l1CKJiIX oca):(oqHbIX 
KOMrrJieKcoB. Bep xH 1111 crpyKTYPHhu1 
3Ta>K rrpe):(cTaBJieH rrpe11Mym;ec_rneHHO 
MOJiaCCOM HeoreH-tJ:eTBepTJ1qHoró BO3-
pacTa. ITpOMbllIIJieHHa5I Hecprer a30HOC-
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HOCTh ycTaH0BneHa II0 BCeMy pa3pe3y 
oca,n:0 1rnoro qexna 6accefrna. OTn O)Ke
m rn: Bepxttero 11 Hl1)KHero CTPYKTYPHhIX 
:n a)KeM rrpo,n:yKTl1BHhI KaK B ceBepttoi1 
(qexocnoBau;Koi1), TaK 11 lO)!<HOM (aBcTp11i1-
cKoi1) qacrnx 6accei1tta. B rropo,n:ax Hl1)K
Hero :na)Ka MeCT0p0)K,[(eHl15I BhrnBneHbI 
BO cpnmrreBhIX KaprraTCKl1X l1 l13BeCTH5I
KOBhIX anhIIl1MCKl1X II0Kp0Bax. HecpTe
ra30HOCH0CTh cpn11weBhIX II0Kp0BOB 
ycTaHOBJieHa rrpe11Myr_u;ecTBeHH0 Ha Tep
p 11rnp1111 "tJCCP (3arra,n:Ha5f qacTh Mo
paBCKOM BIIa,[(I1HhI - MeCTOP0)K,[(eHl15I 
Bau;ettoB11u;e, Tio,n:,n:BopoB, E11n0B11u;e
)K11)KKOB; ľo,n:OHl1HO - ľ6eJihCKl1M ropcT 
- MeCTOp0)K,[(eHl15I PaTMWK0Bl1IJ;e, L(y
Hl1H, Thrneu;), a TaK)Ke ABcTp1111 (MeCTO
p o)K,n:eH11e CaHKT YJihpl1x - XaycK11p
x eH, lO)KH0e rrpo,n:OJI)KeH11e MopaBCKOM 
,n:errp ecc1111). 113BeCTH51KOBbie aJibIIl1MCKl1e 
II0Kp0BhI rrpo,n:yKTl1BHhI B aBCTp.v!HCKOM 
1IacT11 6accei1Ha. Bce 3ane)Kl1 3,n:ech Tep
p11Top11anhH0 CB5!3aHbI C II0Kp0BaMl1 
Jiyttu;, cflpattKeHcpemc 11 OTwep , rrpo
,n:yKTl1BHhI OTTIQ)KeHl15I Tp l1aca, lOPhI 
l1 MeJia. B TpHaC0BhIX rropo,n:ax BhI5IBJie-
HhI ra30Bore (A,n:epKJiaa, E ayMr apTeH, 
lliOHKl1pXeH CyrrepT11cp, Pai1epc,n:opcp) 
M HecprnHbie (lliOHKl1pxeH T 11cp, TipoT
Tec T11cp) 3ane)Kl1, lOPCKMX - HeÔOJib
Wl1e HecprnHhie CK0IIJieHl15I (A,n:epKJiaa, 
E p11TeHJI11 lliTpaccocp T11cp), MenoBbIX 

ra30Bore (A,n:epKnaa, Ep11TeHJil1, 
Tip oTTec T11cp, llioHK11pxeH CyrrepT11cp) 
11 HecprnHa5I (TipoTTec T11cp) sane:arn. 
B ce l13BeCTHbie B 0TTIO)Kemrnx Hvf)l(Hero 
CTPYKTypHoro 3Ta)Ka MecTopo)K,n:eHl15! 
rro,n:pa3,n:eJI5110TC5I Ha ,n:Ba Tl1IIa, CB5!3aHHbie 
C rrorpe6 eHHbIMl1 3p03l10HHbIMl1 BhICTY
rraMl1 (pJil1WeBbIX w Kap6oHaTHbIX rro
po,n:, l1Til1 pacrr0JIO)KeHHbie BO BHyTpeH
Hl1X 1IaCT51X pa3pe3a l13BeCTH5!K0BhIX II0-
KpOB0B. K CK0IIJICHl15!M rrepB0ľO Tl1ITa 
OTHOC5!TC5! 3aJie)Kl1 BO cpnm n e (Ha Tep 
Pl1T0Pl1l1 "tJCCP M ABcTp 1111), a TaK)I(e Kap-
6 oHaTHbIX: rropo,n:ax B rrpe,n:enax AB-

CTpl1l1 - MeCT0p0)K,U:eHl15I A,n:epKnaa, 
llioHKl1pxeH T 11cp, TipoTTec T11cp, EayM-
rapTeH 11 ,n:p. 3an e)KM BToporo TMIIa 
ycTaH0BJieHbI TOTibK0 B aBCTPl1MCKOM 
1IaCTl1 6accei1Ha (MeCTOP0)K,[(eHl15I llioH
KMpxeH CyrrepT11cp 11 Paiíepc,n:opcp). 

,[J;n5! BeHcKo-MopaBcKoro HľE xapaK
TepHa BbICOKa5I y,n:eJibHa5I HecpTera30Ha
CbilIJ;eHH0CTb oca,n:0'IH0ľO pa3pe3a. Tipo
MhIWneHHa5! HecpTera30HOCHOCTh yCTa
HOBJieHa B Wl1pOKOM CTpaT11rpacp111IeC
KOM (OT IIJil10IJ;eHa ,n:o Tpl1aca) l1 ľl1IIC0-

MeTpl11IeCKOM (OT 50 M ,n:o 5688 M Ha 
aBCTpl1MCKOM MeCTOpO)K,[(eHMM llioHK11p
xeH CyrrepT11cp) ,n:11arra3oHax. B pacrrpe
,n:eJieH1111 He(pT5!HbIX 11 ra30BhIX MeCT0-
p0)K,[(eHl1M rro rrnor_u;a,n:vr 11 pa3p e3y 6ac
cei1Ha OTMe1IaeTC5! orrpe,n:en eHHa5! 30-
HaJibHOCTb, 0Tpa)Ka10r_u;a51 oco6eHHOCTl1 
rettepau;vrvr yrneBo,n:opo,n:oB vr cpopMvrpo
BaHH5! l1X CKOrrneHHM. B Monacc0B0M 
cTpyKTYPH0M 3Ta)Ke cp vrKcHpyeTC5I rrpe
l1Myr_u;ecTBeHHa5! r a30HOCHOCTb BepXH.11X 
cTpaTI1rpacpI11IecK11x rro,n:pa3,n:enett11i1 
pa3pe3a. Iiľ CKJilO'Iv!T enhH0 ra30HOCHbIMl1 
5!BTI5110TC5! rraHHOHCKl1e OTTIO)KeHl15I (Kpyrr
HeMWl1e ra30Bhie MecTopo)K,n:eHM5f "tJCCP 

BnrcoKa 11 ero rrpo,n:on)Kett 11e 
L(Beptt,n:opr B A BCTPMl1, Jia6, Cyx orpa,[(, 
5IKy6oB l1 ,n:p.). Bce MeCTOPO)K,[(eHl15I 
pacrrono)KeHhI B lO)KHOM tJ:aCTl1 Jia6cKO
JiaKwapcKOľO II0,U:H5ITH5l, OTJIH'!alOTC.51 
MeHorneií cpaBHMTennHO c 6oJiee ceBep
HhIMl1 paHOHaMH TeKTOHl11IeCKOM n apy
UieHHOCTblO CTPYKTYPHbIX cp opM. Tipevr
Myr_u;ecTBeHH0 ra30H0CHbIMl1 5!BTI.5llOTC.5l 
Tal()Ke capMaTCKl1e 0TJIO)KeHl15l (y)Ke 

YIIOM5!HYTbi e MeCTOPO)K,[(eHl151 Jia6CKO
JiaKillapcK0ľO II0,U:H5ITH.5l, a Tal()Ke MeC
TOp0)1(,U:CHl1.5l MopaBCKOM BITa,U: l1HhI 
Tio,n:,n:BOPOB, JiaH)KľOT, ľpyWKl1 l1 ,n:p.). 
B MopaBCKOM Brra,n:vrn e ra30Bore sarr e)Kl1 
B capMaTe Tal()Ke CB5I3aHoI c na11Men ee 
TCKT0Hl11IeCKl1 napyweHHbIMM JIOBYillKa
Ml1. Cne,[(yeT OTMeTMTb, tJ:TO Bepx~ic5! ra-
30H0CHa5I 30Ha B BeHCKo-M opaBCK0M 



484 Mineralia slov. , 15, 1983 

HľE 3Haqv1TeJihHO pe,n;y11v1poBaHa rro 

c paBHCHMJ-0 C I1aHHOHCKMM M A,n;prraTM

qecKMM 6accefrnaMM, KOTOpbie OTJIMqa-

10TC5I 6oJiee CIIOKOMHbIM T CKTOHMqecKMM 

CTPOCHMCM M MCHbllICM HapyllieHHOCTblO 

JIOKaJII,HbIX CTPYKTYPHhIX cpopM, KOHTpo

JIMpy10r.rwx MCCTOp0)K,lJ;CHM5!. ľa3 rraH

H OHCKMX M capMaTCKMX (a MHOr,n;a M 60-

Jie e ,n;peBHMx) 3aJie)Keií: Bep o5ITHee Bcero 

CMHreHeTrrqeH BMe~alO~MM OTJIO)KCHM-

5IM, aero reHepaQM5! CB5!3aHa c paHHM

M M ::narraMM KaTareHe3a MCXO,lJ;HOľO op

r aHrrqecKoro Be~ecTBa 3 0JihI rrpoToKa

TareHe3a. 3TOM 30He COOTBCTCTBYlOT 3aJie

:>KM cyxoro ra3a (rro H. E. BaccoeBv1qy) . 

B COCTaBe ra30B rraHHOHCKMX M capMaT

CKMX CKOIIJICHMM pe3KO rrpeo6Jia,n;aeT MJIM 

rrprrcyTCTByeT TOJibKO M eTaH, co,n;ep)Ka

H Me :naHa M rrporraHa H e rrpeBhI11IaeT 

3 %, rOMOJIOrM Bhillie C 3 ofarqHo OTCYT

CTBYlOT (ManaQKM, Cyxorpa,n;, 5IKy6oB. ) 

B H e60JibllIMX KOJIMqecTBax MHOr,n;a qJMK

c rrp yeTC5! yrJICKMCJibIM r a3 (,n;o 1,5 %), 
3HaqMTeJibHOe KOJIMqecTBO KOTOporo 

COIIpOBO)K,)J;aeT rrpeo6pa30BaHMe opraHM

qecKoro Be~ecTBa Ha paH HMX cTa,n;M5IX 

K aTareHe3a, M a30T (,n;o 1,1 %), MMe10-

~rrií:, Bep05ITHO, aTMOCcpepHbIM reHe3MC. 

B o3MO)KHOCTb cpopMMPOBaHM5! ra30BhIX 

CKOIIJICHMM B BepxHeií: ra30HOCHOM 30He 

K OHTPOJIMpyeTC5I BpeMeHeM cpopMMpo

BaHM5! JIOByllieK M, rnaBHbIM o6pa30M, 

YCJIOBM5IMM repMeTMqHOCTM 3aJie:>Keií:. 

A KKYMYJI5IQM5I ra3a B03MO)I{Ha B JIOBYllI

K ax, BPCM5I o6pa3oBaHM5! KOTOpbIX CMH

XPOHHO MJIM rrpe,n;llieCTBOBaJIO reHepa

~ MM ra3a, coxpaHeHrre o6p a3oBaBllIMXC5! 

CKOIIJICHMM o6ecrreqirnaeTC5.I Ha,n;e)KHbIMJ,I 

YCJIOBM5IMM KOHCepBa[(MH. I1prr Heco-

6 n 10,n;eHMJ1 3TMX ycJIOBMM ra3, 06na,n;a10-

~MJ1 BbICOKOJ1 ,n;11cpcpy3MOHHOM crroco6-

HOCTblO, pacce11BaeTCJ.1, He 06pa3y51 CKOII

JICHJ1J1. 3HaqMTCJibHa5! T eKTOHMqecKa5! 

Hapy11IeHHOCTh n oKaJihHhIX CTPYKTYP 

B BeHcKo-M opaBCKOM 6aecewHe, B 3 TO J1 

CB5!3M, MO)KCT 0 6'I,5ICHMTh MeHhllIMe pa3-

MepbI Bep xHeií: ra30HOCHOJ1 30HbI 3,lJ;CCh 

rro cpaBHCHMJ-0 C I1aHHOHCKMM M A,n;pvra

TMqecKMM HľB. 

HM)Ke rro pa3pe3y r a30HOCHa 5! 3oHa 

CMCH5ICTC5I pa3BMTMeM CKOIIJICHMJ1 Hecp

TM, rrpMypoqeHHhIX K OTJIO)KCHM5IM c ap

MaTa, 6a,n;eHa, KaprraTa, 3rreH6ypra

OTTHaHra. 3TO, BM)J;MMO, 30Ha 3 IIMreHe

TMqHOJ1 H CQ)TCHOCHOCTM, T. K. r eHepa[(M5! 

)KJ1,lJ;KMX CJ1HreHeTJ1qHbIX yrneB o,n; opo,n;oB 

3,lJ;CCh HCB03MO)I{Ha, IIOCKOJihKY opraHJ1-

qecKoe Be~eCTBO He ,lJ;OCTMrJIO CTa ,n;MM 

KaTareHe3 a (paHHMM M cp e,n;HMJ1 MC30-

KaTareHe3), COOTBCTCTBYlO~MX cpa3e 

HecpTeo6p a30BaHM5!. B aBCTpMHCK OJ1 qac

TM 6acce1,rna B yKa3aHHOM 3 0He pacrro

JiaraeTrn KpyrrHeií:11Iee MeCTop o )K,n;eHMe 

MaT[(CH C 3aJie)KaMM HCQ)TM B T OpTOHe. 

HecpTb 3TOľO MeCTOPO)K,lJ;CHM5I, rro Knac

CMQ)MKa[(MM B. A. YcrreHc K o ro vr O . A. 
Pa,n;qeHKO, MO)KeT paccMaTpMBaTbC5! K a K 

rv16pv1,n;Ha5!, 06na,n;a10~a51 qepTaM M 

qJMJibTpaTOB M rMrrepreHaTOB. Tipe,n;rro 

JIO)KCHMe o q_:)J1JibTpOBaHHOJ1 rrpv1po,n;e 

3TOM HCQ)TJ1 rro,n;TBep)K,n;aeTC5I IIOBbillICH

HbIM OTHOilleHMeM CMOJI K a ccpaJihTeHa M, 

M3MCHCHJ1CM CTpyKTypHbIX MH,!l;CKCOB Y3-

KMX cppaK[(MH, CBM,!l;CTCJihCTBYlO~MM 

O CHM)KCHMJ1 [(MKJIJ1qHQCTM BbICOKOK J1-

II5I~J1X cpp aK[(MJ1, pe3yJibTaTaMM MCCJie,n;o

BaHM5! TBep,n;hIX rrapacpMHOB M ,n;p. (BbI

CO[(KMJ1 - c;I:lawmepllI, 1969) . B qexo

cJioBa[(Kow qacTM 6accewHa Ta K)Ke Brron

He peaJibH O O)KM,!l;aTh pa3BMTM5I 30Hbl 

3IIMreHeTJ1qHOM HecpTeHOCHOCTM, v160 

CKOIIJICHM5I HCQ)TM, CMHreHeTMqHbie 

BMe~alO~ MM OTJI0)KCHM5IM, MOľYT II05!

BMTbC5l B pa3pe3e, HaqMHa~ C ľJIY6J1H 
IIOp5I,n;Ka 2000-2300 M (c OOTBCTCTBYlO 

~MX IIOBepxHOCTJ1 reoJ130Te p M bI 80 °C). 

ľny6J1Ha BepxHe tt rpaHM[(hI 30Hhl CMH

reHCTJ1qHQJ1 HCQ)TCHOCHOCTM rrpMH5!Ta 

no ypoBHlO reOM30TepMbI 80 ° C, COOT

BeTCTBYlO~eií: K p OBJie rnaBHOJ1 30Hbl 

HecpTeo6pa3oBaHM5L TaKMM oôpa30M, 

B B eHcKo-MopaBcKoM HľE B ycnoBM5IX 
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r naBHoií: 30Hbľ HecpTeo6pa3oBamrn Ha

XO.L{SITCSI, B03MQ)KH0 ; MaTepMHCKl1e OTJIO

)KeHl15I 6a,qeHCKOľO 11 KaprraTCKOro B03-

p a cTa B MopaBcKoií: 11 KyTCKoií: Brra,a;11-

Hax, B rrp11IIO)l;HSIThIX o6naCT5IX (ľo,a;om1-

HCKO-ľ6eJibCK1111, lII TecpaHOBCKO- lliaIU-

Tl1HCKl111 ropCThI, Jia6cKo-JlaKIUapcKOe 

IIO)l;H5IT11e) Ha COOTBeTCTBYlOIIJ;Me rny611-

HhI rrnrpy)KeHhI 6onee ,a;peBH11e OTJIO)Ke

H l15I. 

f1 p e,L{IIOJIO)KeH11e O cyr.u;ecTBOBaHl111 

3 0HhI 3IIl1ľeHeTWIHOl1 HecpTeHOCHOCTl1 

B pa3pe3e oca.L{oqHoro qexna qexocno

Bau;Koií: qacT11 BeHcKo-MopaBc K o r o 6ac

ceií:Ha rro,a;TBep)K,a;aeTcsr aHaJI113oM reo

x11MMqecKMX oco6eHHOCTeií: He(pTett. 

H e(pT11 capMaTCKMX 3aJie)KeJ1, KaK 11 

TOpTOHa MaTu;eHCKOrO MeCTOp0)K)l;eHM5I, 

MOryT 6bITh OTHeceHhI K KaTerop1111 

qJl1JihTpaTOB YTSI)KeJieHHOro Tl1IIa, rrep

BOHaqaJihHhIM (p11JihTpOBaHHhil1 06JI11K 

KOTOphIX 3aByan11poBaH rrocne,a;y10r.u;11M11 

113MeHeHl15IMJil, CB5I3aHHhIMl1 C BJil15IHl1eM 

r m repreHHOií: 30HhI. TaK, TSI)KeJihre cap

MaTCKT1e He(pT11, KOTOphre no MHeHMlO 

B. lII11MaHer<a (1976) srBJISilOTCSI aBTox

TOHHhIM11 ( Cl1HreHeT11qHhIMM), OTJI11qa10T

CSI, KaK rrpaBl1JIO, cna6bIM yBeJI11qeH11eM, 

a B HeKOTOpbIX cn yqasrx v1_·cHJ1)KeH11eM 

l.l;l1KJIJ1:IHOCTM- (, .. TIOB'nIIUeH11eM TeMrrepa

TYPhI K11rreH11sr cppar<u;1111. Hanp11Mep, 

B capMaTCKOJ,1 He(pTJ1 MeCTOpO)K)l;eHl15I 

Bau;eHoB11u;e co,a;ep)KaH11e yrnepo,a;a 

B HacpTeHOBhIX J1 apoMaT11qecKMX KOJih

u;ax COCTaBJISieT: BO cppaKu;1111 200 - 300 
° C - 59 %, BO cppaKD;l111 300 - 350 ° C 

- 62 %, B u;enoM Ha ,[{11CTMJIJI5IT 60 O/o . 
An11cpaT11qHOCTh 3TOM HecpTv1 Tal()Ke 

npaKTJ1qecKJ1 He MeHsreTCSI . HecpTh co

,L{ep)Kl1T 17,7 °Io CMOJI 11 JI11lllh CJie,L{hI a c

cpaJibTeHOB. CTOJih BhICOKOe OTHOI11eHJ1e 

CMOJI K accpaJibTeHaM, Hapsr,qy C yKa3aH

HhIMl1 oco6eHHocrnM11 CTPYKTypHo-rpyn

rroBoro COCTaBa, 5IBJI5IeTC5I BeChMa y6e

,L{J1TeJihHbIM ,L{OKa3aTeJibCTBOM nepBoHa

q aJibHO (p11JihTpoBaHH011 rrpMpo,a;u 3TOl1 

HecpT11. TaK011 )Ke xapaKTep 0Tn v1qaeT 

11 He(pTh c a p MaTCKOM 3 aJie)KJ1 MeCTOP O)K

,qeHMSI ľo,qOHl1H (rrpaKTJ1q ecKJ1 He J13-

MeH5IlOIIJ;a5IC5I D;J1KJIJ1qHQCTb cppar<u;J,111 

200 - 300 ° C J1 300 - 350 ° C , BbI COKOe 

OTHOIUeHJ1e CMOJI K accpaJihT e HaM). 

QqeHh Hl13K a5I D;J1KJIJ1qHQCTb ,L{J1CTJ1JIJ15IT a 

(CN - 62 %, CA - 6 %) CBOMCTBeHH a 

J1 capMaTCK OM H e(pTJ1 M e CTOP O)K)l;emrn: 

ľpyillKl1. K poMe CKa3 a HHOro, OTpa)Ke

HJ1eM Ml1rp au;MOHHOM np11p O,L{hI cap

M aTCKJi!X H e cpTeM JYIO)KHQ p accMaTp 11BaTb 

11HBepCMlO B J13MeH eHMl1 nJIOTHOCTeň 

c rny6MHO M. ,[(nsr HecpTe w B eHcKo-M o 

paBcKoro 6accei1Ha ycTaHaBJIJ1Ba eTcsr 

qeTKasr o6pa THasr CB5I3h IIJIOTHOCTJ1 J1 r n y-

6MH 3 aneraHv1sr (lIIMMaHeK , 1976). 3Toň 
3aKOHOMepHOCTJ1 He no,qqMH5IlOTC5I JIJ1lllh 

He(pTJ1 capM aTCKJi!X 3 a Jie)KeJ1, ,L{JISI KOTO

pbIX yBenv1qeHv1e rny6MHhI saneram rn: 

corrpOBQ)K,L{a eTCSI yBeJIJ1qea11eM n JIOTHOC

TJ1. Tio,a;o6Ha5I J1HBepCT15I MO)KeT 6bITb 

CJie,L{CTBJ1eM YCMJieHT15I xpoMaTor pacpM

q ecr<oro 3cpcp e KTa rrpM yBenv1qeHv1v1 n y

TM MT1rpau;J1M He(pTJ1, T. e. q eM MeHbille 

rny6MHhI 3 a neraHJ1SI 3aJie)KeM, TeM .L{JIHH

Hee nyTb M Hrpau;MM He(pTJ1 J1 TeM 60Jib 

IUee KOJiv1q ecTBO TSI)KeJihIX reTep o aTOM 

HhIX coe,qr1HeHJ1M, 06na,a;a10r.u;MX BhICO

KJ1MJ1 K03 (p(pT1D;HeHTaMJ1 a,a;c o p 6u;11v1, 

a,a; c op6Mpye TC5I TOHKO,L{Ji!CnepcHOM qac

Th10 rropO.L{hI. flo,a;o6HhIM )Ke MJ1rpa u;J10H

HO-(pJ1JibTpau;v10HHhIM o6JIJ1K J1M e10T 

v1 H e(pTM 6one e ,a;peBHJ1X rrpo,qyKTMBHhIX 

ropl13 0HTOB HeKOTOPhIX 3aJie)KeM, npH

ypoqeHHhIX K rrpMnO)l;HSIThIM (ropCTOB J1,L{

HbIM) 30HaM 6accei1Ha. K TaKMM M Q)KH Q 

OTHeCTJ1 He(pTh BepxHe6a,a;eHCKOl1 3aJie 

)KJ1 MecTop O)K.L{eHMsr lII TecpaHOB (lII Te 

cpaHoBcr<o-lIIaIUTMHCKvIM ropcT), 06n a.L{a-

10r.u;y10 IIOHJ1)KeHHOM IJ;J1KJIJ1qH QCTh10 

(co.L{ep)KaHv1e yrnepo,a;a B apoMaTMqec

KHX M HacpTeHOBhIX l.l;l1KJiax: Ha He(pTb 

66,3 %, Ha cppar<u;1110 200 - 300 °C 
63,3 %, H a cppar<u;v110 300 - 350 ° C 

68,8 %) l1 OTCYTCBl1eM accpan bTeHOB 
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rrpM co.r1ep)KaHJ1J1 CMOJI 3, 1 O/o. TaKoi'í 

)Ke xapaKTep MMeeT BepxHe6ai'(eHcKa5I 

HecpTb 10i'(OHJ1Ha J1 KaprraTCKa5I HecpTb 

MecTopO)Ki'(emrn TbIHelí. 

H11)Ke no pa3pe3y Ha cMeHy 3OHe 

9IIl1reHeTM'IHOM HecpTeHOCHOCTl1 rrp11xo

i'(l1T 3OHa Cl1HľeHeTM'IHOM HecpTeHOCHOC

TM, BepxH5f5I rpaH11Lía KOTOPOM MMeeT 

qeTKYlO ľMIICOMeTp11qecKy10 rrpMB5f3KY 

(1700 - 2000 M). CTpaTurpacpuqecKa5I 

rrp11ypoqeHHOCTh KpOBJil1 3OHhI CKOJib311T 

OT 6ai'(eHa (B OIIYI.LíeHHhIX yqacTKax 6ac

cei1Ha) i'(O KaprraTCKOľO, '.::irreH6ypr-OTT

HaHľCKOľO M 3ľľeH6yprCKOľ0 5IpycoB 

(B 3 aBl1Cl1MOCTl1 OT CTPYKTYPHOľO IIOJIO

)KeHl15f OTi'(eJihHhIX pattOHOB). ITo 3aKJI10-

q eHl110 B. 1II:v1MaHeKa, HecpT11 KaprraT

c Koro 5Ipyca aBTOXTOHHhI (c11HreHeT11q

H hI BMellíal01Lí11M OTJIO)KeHl15IM) B rrpe

i'(eJiax 10i'(OHl1HCKO- f'KeJihCKOľO ropcTa 

(MeCTopO)Ki'(eHl15I f'pyIIIKl1, ThIHelí), 

11I TecpaHOBCK0-11IaIIITl1HCKOľO ropcTa 

(MeCTOp0)Ki'(eHl15f 11I TecpaHOB, DnpoBa 

B ec). 

CKOIIJieHl15f yrneBOi'(OpOi'(OB B 3pO3MOH

HhIX BhICTyrrax (pJI11IIIeBbIX rropop; i'(O

HeoreHOBOľO OCHOBaHl15[ reHeT11qecK11 

M ľl1i'(pOi'(l1HaM11qecK11 CB5I3aHbI C Heore

H OBbIM KOMIIJieKCOM OTJIO)KeHl1M J1 5IBJI5I-

10TC5I, TaKJ1M o6pa30M, qacThlO Bbii'(eJieH

HOM 3OHhI CJ1HľeHeTWIHOM HecpTeHOCHOC

TJ1 11n11 BepxHeií ra3OHOCHOtt 3OHhI (Mec

TOP O)Ki'(eHM5I Jiei'(HMlíe, IT0.r111BJ1H). Hecp

TM (pJI11IIIa JI1160 aBTOXTOHHbI (lli11Ma

H eK, 1976), Jil1ÔO reHeT11qecr<11 CB5f3aHhI 

c HeoreHOBhIMJ1 OTJIO)KeHl15IMJ1, o6neKa-

101Lí11Ml1 3pO311OHHhfe BbICTYIIhI (pJI11IIIe 

BhIX OTJIO)KeH11w. ITp11Hai'(Jie)Ka1Lí11M11 

K 3OHe Cl1HľeHeTJ1qHoií Her;neHOCHOCTJ1 

paccMaTp11Ba10TC5f TaK)Ke 3aJie)Kl1 B 3po-

3MOHHhrx BhICTyrrax Kap6oHaTHhIX anh

IIl1MCKl1X IIOKpOBOB B aBCTpl1ttCKOM qacTl1 

6 accei'1Ha (11IoHK11pxeH T11cp, ITpoTTec 

T11cp J1 i'(p.). 3TOT BbIBOi'( IIOi'(TBep)Ki'(aeT

C5I 11i'(eHTl1qHOCThlO COCTaBa HecpTeM OTT

H aHrCKl1X 3aJie)Kett B ABCTp1111 J1 rrorpe -

6eHHh!X BhICTYIIOB i'(OHeoreHOBOľO OCHO

BaHl15f (K ponnh Beccen11, 1973). 
B KpoBeJihHOií qacT11 OTJIO)KeHMtt Hl1)K

Hero CTPYKTYPHoro 3Ta)Ka B BeH cKo-Mo

paBcKOM 6acceMHe, B OTJI11q11e OT ITaH

HoHcKoro J1 A.r1p11aT11qecKoro, 3ane)K11 

COi'(ep)KaT cpaBHMTeJihHO nerKMe He(pT11, 

Jil1IUeHHbie BJil15fHl15f i'(peBHeM r11rrepreH

HOM 3OHhI. B Ha3BaHHhIX 6 acceMHax 

B BepxHe:ii: qacTM H11)KHero 3Ta)Ka pac

rrpocTpaH eHhI He(pTJ1, COBpeMeHH h!Jil ľl1-

rrepreHHhIM OÔJil1K KOTOpbIX He COOTBeT

CTByeT KaTareHHhlM YCJIOBl15fM 3anera

Hl15f. 3TO i'(aJIO OCHOBaHl15f i'(JI5I 3aKJI10-

qeHl15I o i'(peBHeM (,LIOHeoreHOBOM) Bpe 

MeHJ1 cpopMMpOBaHJ15I MX 3aJie)KeJil (f'y

ceBa - <PaMHrepIII, 1970) 11 06 a BTOHOM

HOM xapa KTepe He(pTera30HOCHOCTJ1 i'(O

HeoreHOBOľO ocai'(OqHOľO qexn a . B BhI

CTyrrax i'(OHeoreHOBOľO C'.:HOBaHl15I BeH

CKO-MopaBCKOľO 6accevrna, B OTJI11q11e 

OT 6acce:ii:HOB, CB5f3aHHhIX C Me)KrOp

HhIMl1 BIIai'(J1HaM11, pa3Bl1TbIM l1 Ha 

cpei'(MHHhI X Macc11Bax, COi'(ep)KaTC5I Hecp

TJ1, reox 11M11qecK11M OÔJil1K K OTOpbIX 

IIOJIHOCTblO COOTBeTCTByeT COBpeMeHHbIM 

YCJIOBl15fM 3aJieraHl15I, qTo IIO3BOJI5IeT 

cq11TaTb BO3paCT cpoplV!l1pOBaHl15I 3Tl1X 

3aJie)Kett HeoreHOBhIM. ITo.r106HaH ToqKa 

3peHl15I i'(JI5I aBCTp11MCKOJ1 qacT11 6acce:ii:

Ha ÔhIJia BhICKa3aHa A. KpOJIJi eM 11 f'. 

B113eHei'(epoM (1972), KOTOphre rro naran11, 

qTO 3aJie)Kl1 B rrorpe6eHHhIX BhICTyrrax 

Me3030MCK l1X Kap6oHaTOB ccpopMMpOBa

HhI 3a c q n M11rpalíl111 yrneBOi'(OpOi'(OB 

113 rrp11n e ral01LíMX OTJIO)KeHl1Jil OTTHaHr

CKOľO H KaprraTCKOľO BO3paCTOB. TaKOM 

BhIBOi'( BIIOJIHe y6ei'(HTeJieH ellíe M IIO

TOMY, q To J13BeCTH5fKJ1 J1 i'( OJIOMJ1ThI 

IIOKpoBa 3TIIIep rrpar<T11qecKH Jil1IIIeHhI 

opraH11qecKOľO BellíeCTBa J1 H e MOľYT 

paccMaTpl1BaThC5I B KaqeCTBe H ecpTera-

3OIIPOH3BOi'(5fll\HX. ITnaCTOBbfe BOi'(hI rro

KpOBa 3 TIIIep J1 (pJIMIIIeBhIX IIQKPOBOB 

cna6o M MHepaJÍH30BaHhI 11 xapaKTep113y-

10TC5f H H3KOM ra3OHaCbI1LíeHHOCThlO 
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(Ken6m, 1971; MHxanwreK, 1971). 
M3BeCTHbie B aBCTPrfl1CKOJ1 1.J:acn1 6ac

ce11Ha ra30Bbie CK0IIJleHrf5! BO BHyTpeH

HrfX -Y:aCT5!:X aJ1bIIrfl1CKrfX II0Kp0B0B Jiymi; 

J,f <PpaHKeHcpeJlbC (llioHKHpxeH Cyrrep

Tl1cp J,f Pa11epc,Líopcp) np11ypo-Y:eHbI K BbI

COKOÔl1TYMHH03HbIM TeMH00KparneHblM 

J13BeCTH5!KaM l1 ,Lí0JI0MJ1TaM. TinaCTOBbie 

B0,LíbI 3TrfX II0Kp0B0B 0TJll1-Y:alOTC5! BbIC0-

K0J1 MHHepan113ari;11e11 (,LíO 130 r/n) 

J,f rrpe,Líe-JlbH\711 ra3oHaCbiu:t;eHH0CTblO. 

TaK011 xapaKTep rrnacToB011 r 11,Líp 0,LíHHa

MJ11.J:eCK011 Cl1CTeMbI BII0JIHe crroco6eH 

o6ecrretJJ1Tb aKKYMYJI5!IJ;l110 ra30BbIX 

CK0IIJleHJ111. ľa3 B 3TrfX CK0IIJieHJ15!X CJ1H

reHeTJ11.J:eH BMeu:t;alOu:t;rfM 0TJI0)KeHJ15!M, 

BpeM5I o6pa3oBaHJ15I 3aJie)Ke11 Koppen11-

pyeTC5!, Bl1,Líl1M0, c 0K0Hl.!aHJ1eM aJiblll111-

CKJ1X ropoo6pa3oBaTeJibHbIX ,LíBJ1)KeHJ1l1, 

KOr,Lía 3aK0HlJJ1JI0Cb cpopMJ1pOBaH11e 

CTPYKTYPbI HJ1)KHero 3Ta)Ka oca,Lí0-Y:Horo 

-Y:exna. CoBpeMeHHbre TeMrre p aTypbr Ha 

rny611Hax 5400 - 6000 M, r,Líe pacrrono

)KeHbl 3aJie)KJ1, ,Lí0CTJ1ra10T 150-170 ° C, 

1.J:T0 II0 ,LíaHHbIM l1. l1. AMMOCOBa CII0-

co6Ho 06ecrre-Y:J1Tb )KJ1PHY10 CTa,L\1110 Ka

TareHe3a opraH111.J:ecKoro Bew;e cTBa (rro3-

,LíHJ111 Me3oKaTareHe3 rro H. B . Baccoe

Bl1l.!Y) , CJ1MB0JI J13J1py10w;y10 0K0H-Y:aHJ1e 

rnaBHOJ1 cpa3bl HecpTeo6pa30BaHrf5!. 

MO)KHO C-Y:J1TaT, TaKl1M o6pa30M, 1.J:T0 

B 3T11x 3aJie)Kax aKKYMYJIHPYeTC5! Bhrco

K0TeMrrepaTypHbI11 ra3 HJ1)KHe11 ra3ore

HeT11l.!ecK011 30Hbl, K0T0PYlO J1H0r,Lía 

KBan11cp11ri;Mpy10T KaK rnaBHYlO 30HY ra-

3006pa3oBaHl15!. ,[(oKa3aTeJibCTBOM BbI

C0K0TeMrrepaTypH0J1 reHepari;1111 3T0r0 

ra3a MoryT CJ1Y)KJ1Tb HeK0T0pble oco-

6eHHOCTJ,f ero C0CTaBa: BbIC0K0e C0,Líep

)KaHJ1e CO2, o6pa30BaHl1e K 0 T0poro M0-

)KeT ÔbITb o6ycJIOBJi eHO ,Líl1HaM0TepMaJib

HblM MeTaMopcp!13MOM l13 BeCTH5!K0B, 

l1 BbI C0K0e C0,Líep)KaHJ1e cepoB0,Lí0P0,Lía, 

OÔ5!3aHHOro CB0rfM rrp0!1CX0)K,LíeH11eM 

TepM0XJ1MJ1l.!eCK0MY BbIC0K0TeMrrepa-

TYPH0MY B0CCTaH0BJleHJ1lO CYJibcpaTOB 

mraCT0BbIX B0,Lí. 

B -Y:eXOCJl0BaIJ;K0J1 -Y:aCTJ1 6acc e11Ha 

rrp0Mb!IllJieHHbie rrpl1T0KJ1 yrneBO,Lí0p0-

,Lí0B 3acp11KCHPOBaHbl B J13BeCTH5!Kax ,Lí0-

HeoreH0B0r0 0CH0BaHrf5! (rror<pOB Jiy Hri;) 

B rrpe,Líenax Jia6cr<o-Jiar<wapcr<oro rro,Lí 

H5!TH5! Ha rrnow;a,Líl1 3aB0,Lí. C rny611HbI 

4180 M (rrnaCTOBbie ,LíaBJieHl15! 480 aT) 

IIOJiy-Y:eH rrpl1T0K ra30K0H,LíeHCaTa. ľeo

n or111.J:ec1<11e, rJ1,Líporeonor11l.!ecKJ1e J1 r e o

XJ1MJ11.J:ecK11e YCJI0BJ15! Ha Jia6cKo -JlaK

IllapcK0M II0,LíH5!Tl1l1 CX0,LíHbI C TaK0BbIMJ1 

B pa110Hax llloHKMpxeH T11cp J1 BayM

rapTeH. 3,Líe Cb CT0Jib )Ke BbIC0K0 M J1He

paJ1J130BaHHbie l1 BbIC0K0ra30HaCbi u:t;eH

Hbie B0,LíbI (,[(na6a-Y: - lliIIl1l.!Ka, 1969). 
O,LíHaKO, B aBCTPl111CKOJ1 -Y:aCTJ1 6acce11Ha 

rrJiaCT0Bbie ,LíaBJieHl15! B J13BeCTH 5!KaX 

Tp11aca C00TB eTCTBYlOT rJ1,Líp0CTaTJ11.J:ec-

K l1M, Ha rrpow;a,Líl1 3aB0,Lí 0TMe-Y:eHO 

aHoMaJibH0 BbIC0K0e IIJiaCT0B0e ,LíaBJie

HJ1e, K0T0poe, Bl1,Líl1M0, 11 crroco6cTBOBa

Jl0 o6pa30BaHl1lO ra30K0H,Lí eHCaTa . 

IlaHHOHCKHH 

CCHH 

HC Q)TCra30HOCHblH 6ac-

OCa,LíO-Y:Hbll1 -Y:eX0Jl 6acce11Ha, M0W:-

H0CTblO 6on ee 7 KM, TaK)Ke J1MeeT -Y:eT

K0 Bbipa)KeHH0e ,LíBYX5!PYCH0e CTp 0 eHJ1e . 

BepxH1111 3Ta)K rrpe,LícTaBneH Monacco-

Bo11 Tonw; e 11 HeoreHoBoro B03p acTa, 

HJ1)KHJ1J1 MJ10reocJ1HKJIJ1HaJlbHbIMJ1, 

cy6rrJiaTcpopMeHHbIMJ1 11 IIJlaTCpopMeH

HbIMJ1 BepxHerrane03011CKO-Me3030 11 CKO

rraneoreH0BbIMJ,f 0TJl0)KeHJ15!Ml1. 

,[(JI5I xopo wo l13y-Y:eHHOl1 6ypeHMeM 

-Y:aCTJ1 BepxHero M0JiaCC0B0ľ0 3Ta)Ka oca

,Lí0l.!H0ro -y:ex na (,Lío rny611H 3 KM) ycTa

HaBJIJ1BaeTc5I l.!eTKa5! 3aK0H0MepH0CTh 

B pacrrpe,LíeJieHJ1l1 yrneB0,Lí0P0,Lí0B IIO 

cpa30BOMY C0CT05!Hl1l0 no pa3pe3y l1 TIJ10-

w;a,Líl1 6acce11Ha. CBepxy BH!13 rrpe11My

rri;ecTBeHH0 ra30H0CHa5! 30Ha CMemJeTC5I 

30HOJ1 pa3Bl1Tl15I ra3oHecpT5!HbIX l1 Hecp

Tera30BbIX CKOIIJieHJ111, K0T0pa5!, B CB0lO 
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oqepe,[(h, YCTyrraeT MeCTO 30He pa3Bl1-

Tl15I ttecprntthrx 3aJie)I(eií:. B pa3pe3e 3TO

r o 3Ta)I(a, TaKMM o6pa30M, TaKMe MO)I(

H O BhI,[(eJIMTh Bepxm010 ra30HOCHYIO 

t:IaCTh C 3IIl1ľeHeTJ!IqHOM HecpTeHOCHOCThlO 

M Hl1)I(Hl010, CMHretteTMt:IHO HecpTeHOC

HYIO. rettepaqM5I ra3a B Bepxtteií: qacTM 

pa3pe3a CB5I3hIBaeTC5I C r e ttepaqMOHHOM 

3 0Hoií: rrpoTOKaTareHe3a. B rrpe,[(eJiax 

TeppMT OPMM 6acceií:Ha OTMet:IaeTC5I BhI

COKl1M reoTepMl1t:IeCKMM rpa,[(11eHT (,[( O 

5 °C/100 M l1 BhIIIIe) . C yBeJIJ1t:IeHJ1eM 

ľJiy611H rrorpy)I(eHJ15I MaTepl1HCKJ1X 0TJIO 

)I(eHJ1M (rJil1HJ1CTh!e pa3HOCTJ1 naHHOH

CKOľO B03pacTa) B COCTaBe ra30B yBeJIJ1-

t:IJ1BaeTC5I CO,[(ep)I(aH11e ľOMOJIOľOB MeTa

H a, a c rJiyforn IIOp5I,[(Ka 1600 M, COOT

BeTCTBYl0~11X TeMrrepaTypaM 80-100 °C, 

B pa3pe3e Heoretta II05IBJI5IIOTC5I ra30Bhie 

3aJie)I(J1 C HecpT5IHhIMl1 OTOpoqKaMM. 3TJ1 

ľJIY6l1HhI, Bl1,[(11MO, COOTBeTCTBYIOT Tep

MO,[(l1HaM11qecKl1M YCJIOBJ15IM ľJiaBHOM 

cpa3hr ttecpTeo6pa3oBaHl15I, 3HaMeHylO

~eií: pe3Koe yBeJI11qettvre HOBoo6pa3o

BaHl15I BhICOKOffiOJieeyJIH5IpHhIX ()I(J1,[(Kl1X 

l1 ra3oo6pa3HhIX) yrneBO,[(OpO,[(OB B IIIJ1-

poKoe pa3B11Tl1e npoqeccoB rrepB11qttoií: 

M MrpaqJ111 (HaMeCTHMKOB <PaMH

reprn, 1981). 11HTepBaJiy rJiyforn 1600-

3200 M (TeMrrepaTyphI 80-170 °C) COOT

BeTCTByeT M11HJ1MaJihHOe CO,[(ep)I(aH11e 

MeTaHa B COCTaBe ra30B l1 MaKCMMaJih

HOe - ľOMOJIOľOB MeTaHa OT C2 ,[(O C 5 

vr Bhrrne. XapaKTeptthrií: MMHMMYM OTMe

qaeTC5I l1 Ha KPMBOM M3MeHeHl15I K03cp

cpl1QJ1eHTa )I(MpHOCTM ra30B CHiC2-

-C5 + · Ba)I(ttoií: oco6eHttocThIO cocTaBa 

r a30B ITaHHOHCKOľO 6acceií:Ha 5IBJI5IeTC5I 

BhICOKOe, MHOr,[(a BITJIOTh ,[(O pe3KOľO 

npeo6Jia,[(att115I, co,[(ep)I(att11e yrneKMCJIO

ro ra3a, o6pa30Batt11e KOToporo, rro 

MHeHMIO ,[(. KepTaM (1967), CB5I3hIBaeT

C5I C ,[(MHaMOTepMaJihHhIM MeTaMopcp113-

MOM nopo,[( MeTaMopcpvrqecKoro cpyH,[(a

MeHTa. 

Pacrrpe,[(eJiettvre ttecpTe- vr ra3ottoc-

HOCT11 no IIJio~a,[(11 6acc eií:tta, TaK )Ke 

Kar< l1 IIO pa3pe3y, CB5!3hIBaeTC5I C o co-

6eHHOCT5IM J1 r ettepaq11ottHhIX n poq eccoB, 

He 0,[(11HaKOBO rrpoTeKalO~ MX B pa3JIJ1q

HhIX qaCT5IX 6acce ií:Ha M, B CBOIO oqe

pe,[(h, 5IBJI5IlO~l1XC5I OTpa)I(eH J1eM c rreq M

cpJ1qecKJ1X qepT l1CTOPMl1 r eoJIOrMqecK O

ro pa3BMTM5I. Hecprntthre M HecpTer a 3o

Bhie CKOIIJieHl15I B rraHHOHe p a 3BMThI, KaK 

rrpaBl1JIO, B o6JiaCT5IX HaKOIIJieH J15I MO~

HhIX TOJI~ M11oqeHOBhIX OTJIO)I(eHMM, 

B paií:ottax, ľ,[(e 110CJie,[(HJ1e ITO,[(CTMJiaIOT 

npo,[(yKTMBHhIM nJIHoqett. MaTepMH CKJ1-

MJ1 ,[(JI5I o 6pa30BaHJ15I He$TM 5IBJI5IIOTC5I 

neJil1TOBhie TOJI~J1 MMOqeHOBOľO B03 -

pacTa, B03MO)I(HO MaTep11HCKJ1e OTJIO)I(e

Hl15I B p a3pe3e IIJil10QeHa H a X0,[(5ITC5I 

B TepMO,[(J1HaMJ1qecK11X YCJIOBl15IX Bepx-

Heií: ra3oretteT11qecr<oií: 30HhI. H ecpTH 

B 3aJie)I(aX naHHOHCKOľO B03pacTa 

B 3T11x paií:ottax (rpa6etthI Myphr, CaBhI 

l1 ,DpaBhI) 31111reHeT11qHhI BMe~ alO~l1M 

OTJIO)I(eHl15IM, o qeM CBJ1,[(eTeJihCTByeT MX 

M11rpaq110HHO-cp!1JibTpaq110HHhIM o6JIMK 

(MecrnpO)I(,[(eH115I Ey,[(acparrycTa, floBacH, 

flett,[(aBa, roií:Jio, 51rtte,[(oBaq vr ,[(p .) . 

Brra,[(11HhI, o6pa30BaHMe KOTO p bIX OT

HOCl1TC5I K 11JIMOqeHOBOMY l1 110CT11JIJ10-

qeHOBOMy BpeMeHH, OTJIJ1qa10TC5I pac 

rrpOCTpaHeHHeM ra30BhIX l1 r a30 HecpT5I

Hh!X MeCTOp0)I(,[(eHJ1M, npM 3TOM Hecp

T5IHhie OTOpoqr<11 B ra30Bh!X 3 aJie)I(aX 

l1 ttecj:)T5IHhie 3aJie)I(l1 B MHOľOIIJiaCTO

Bh!X MeCTOP0)I(,[(eHJ15IX II05IBJI5IIOTC5I B p a

MOHax Ha1160Jiee MO~HOľO p a3BJ1TJ15I 

BhIIIOJIH5Il0~11X BIIa,[(11HhI OTJI O)I(eHMM, 

HaqJ1Ha5I c rny6MH 1800-2000 M (Mec

TOp0)I(,[(eHM5I AJih,[(he, ITycTacp e Jih,[(Bap , 

K11Kl1H,[(a l1 ,[(p.). 3TJ1 ttecj:)TJ1 Cl1HľeHe

Tl1qHhI BMe~aIO~l1M OTJIO)I(eHJ15IM , OHJ1 

o6pa3yIOT 30HY cvrttretteTJ1qttoií: ttecpTe

HOCHOCTM B IlpOTMBOIIOJIO)I(HOCTh OIIJ1-

caHHhIM BhIIlle ttecpT5IM MMrpaq J10HHO

cj:)11JibTpaq110HHOľO reHe3MCa, 5IBJI5Il0-

~l1MC5I 3JieMeHTOM 30Hhl 3ITJ1rett eTJ1qHQH 

Hecj:)TeHOCH OCTJ1. 
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HvDKHJ111 CTPYKTYPHhil1 :na)K, B rrpo

TMBorrono)KH0CTh BeHCK O-MopaBCKOMY 

6acce11Hy CJI0)KeHHbIJ1, B 0CH0BH0M, 

IIJiaTCpOpMeHHbIMJ1 v1 cy6rrnaTq:JOpMeH

HbIMJ1 0TJI0)KeHJ151MJ1, 0TJI J1qaeTC.51 npe 

J1Mym;ecTBeHH0J1 H e cpTeHOCHOCThlO. :V13y

qeHMe YCJIOBJ111 3aJier aHJ151 J1 C0CTaBa 

H e cpTe11 B 3aJie)KaX 3T0ro 3Ta)Ka npMB0-

)];J1T K 3aKJIIOqeHJ110 O 3HaqJ1TeJihH0M 

BJIJ151HJ1J1 Ha ero HecpTeHOCHOCTh )];JIJ1-

TeJihH0r0 nepephma B oca,ri;K0HaK0nJie

HJ1J!I, npe,ri;wecTB0BaBirrero H a K onneH1110 

Monacc (ľyceBa - cf:>a11m epw, 1970). 
HecpTH B 3aJie)Kax 3Toro 3Ta)Ka (Hanp11-

M ep, Ha MeCT0P0)K)];eHJ1J1 Ha,D;hJieH

)];h eJI), HeCM0Tp51 Ha )KeCTKJ1e TeMnepa

TYPHbie YCJI0BJ151 (CBhIWe 100 °C), 0TJIJ1-

qaIOTC51 oqeHh BbICOKOJ1 nJI0TH0CTblO, 

cepHMCT0CThlO, CM0JIJ!ICT0CTblO J1 0T

H 0C51TC51 K pa3 p.51,!J;Y rv1nepreHaT0B. He

C00TBeTCTBJ1e J1X OÔJIJ1Ka C0BpeMeHHbIM 

YCJI0BJ151M 3aneraHJ151 ,ri;aeT 0CH0BaHJ151 

cqJ1TaTh, qTo oco6eHHOCTJ1 J1X XJ1MJ1qec

Koro cocTaBa ccpopMv1poBaJIJ1ch no,ri; B03-

,ri;e11cTBJ1IeM ycnOBJ111 naneorHnepreHHOl1 

30HbI. 

A,!J.pHaTJ1qecmrií: Heq>Tera3oHOCHbIH 6ac
ceňH 

Eaccel1H CB513aH C Me)KropHOJ1 Bna,ri;J1-

HOJ1 reTeporeHH0r0 CTp0eHJ151, pacn0JI0-

)K eHHOJ1 Me)K,ri;y CKJia,ri;qaTbIMJ1 coopy)Ke

HJ151MJ1 AneHHMH, Anhn 11 )J.v1Hap11,ri;. 

cf:>yH,ri;aMeHTOM Me)KrOpHOM BIIa)];J1HhI cny

)KJ1T cpe)];J1HHbIJ1 MaCCJ1B (A,ri;pv1an1qec

Ka51 nnaTCpopMa no M. ,lJ.)K0HCOHY M ,[(p., 

1971), Ha onym;eHHbIX ľJibIÔax K0Toporo 

B03HJ1KJII1 HeoreH0Bbie nporMÔbI ArreH

HJ1H, BhIIT0JIHeHHbie M0ill;HhIMJ1 T0Jim;aMJ1 

(CBbIWe 6 KM) HeoreH0BbIX M0Jiacc. B oca

,[(0qHoM qexne COÔCTBeHHO A,[(pI1aTJ1qec

KOJ1 nJiaTcpopMbI HeoreH0Bbie M0JiaCCbI 

J1MeIOT HeÔOJibilIYIO M0ill;H0CTb (He 6onee 

1 KM). MonaCCbI HecorJiaCH0 nepeKpbI

BaIOT npeMMym;ecTBeHH0 Kap6oHaTHbIM 

K0MIIJieKC OTJIO)KeHMJ1, B03pacT K0T 0 PhIX 

B pa3JIJ1qHhIX qaCT51X 6acce11Ha H e 0,D;M

HaK0B. ,1J.n51 oca,ri;oqHoro 1Iexna A,ri;pMa

TJ!IqecKoro 6 acceií:Ha, TaKMM o6p a3 o M, 

TaK)Ke xapaKTepHO ,D;BYX51PYCH0e CTp oe

HM e, 0Tpa)Ka IOm;ee )];Ba 0CH0BHhIX 3Ta

rra reonor v1 q ecKoro pa3BHTJ151. Bep x m 111, 

MOJiaCCOBbIM 3Ta)K, CB513hIBaeTC.51 C II0CT0-

poreHHhIM 3TarroM pa3BMTI1.51 6acce11Ha, 

HM)KHMM 3Ta)K acC 0IJ;MMpyeTC51 C O,!l;HOJ1 

M3 CTa)];J111 pa3BJ!ITJ151 cpe,D;MHH0ro M a CCM

Ba. CTpaTMrp aq:JJ1qecKH11 061,eM .51p y coB 

He paBH0IJ;eHeH B pa3HbIX qacrnx 6 ac

ceií:Ha. B I1pe,ri;aneHHJ1HCKOJ1 qacTM Ila

,ri;aHcKoro n p orM6a B cocTaB BepxHero 

K0MIIJieKca BX0)];J1T Tonm;a Teppv1reHHbIX 

OTJIO)KeHJ1M MJ10l.(eHa: lO)KHee, B nporM-

6e MapKe-A 6pyu;u,v1 MM0IJ,eH, cJI0)KeH 

HbI11 Kap6oHaTHbIMM nopo,ri;aMJ1, BKJI10-

qaeTC51 B C0CTaB HJ1)KHero, Kap6oHa THO

ro K0Mrrner<ca. 

)J.n51 3Toro 6acce11Ha TaK)Ke xapa KTep

Ha qeTKa51 B epTMKaJibHa51 30HaJibH0CTb 

B pacnpe,ri;eneHMH yrneBo,zw po,ri;oB n o cpa-

30B0MY COCT051HJ1l0 . B BepxHeM T eppM

reHH0M K0M nJieKce OTJIO)KeHJ!IM CBepxy 

BHJ13 BhI)];eJieHhI ra30H0CHa.51 30Ha J1 30Ha 

3nMreHeTJ1qHoií: Heq)TeH0CH0CTJ1. 3ane

)KJ1 ra3 a CB 513aHhI C necqaHhIMM np0 CJI 0 -

.51MJ1 MM0IJ,eH0B0ľO, nJIM0IJ,eH0B0ľ0 I1 qeT

BepTMqHoro B03 pacT0B, JI0BYilIKM, KaK 

npaBJ!IJIO, o 6 pa3 0BaHhI BbIKJIJ1HJ1Ba10m;M

MJ1C51 J!IJIJ1 JIJ1H3 0BJ!I,[(HbIMJ1 n n acTaMM nec

qaHJ1K0B. ľeHepau,v151 ra3a Tepp11r eHH0 -

ro K0MnJieKca MJ10IJ, eH-IIJII10l.(eHa CB513bI 

BaeTC51 C paHHJ1MM 3TarraMI1 KaTareHe3 a 

CJ1HreHeTJ1qHoro rrpo,ri;yKTJ1BHbIM 0 TJI 0 -

)KeHJ151M opraHJ1qecr<oro Bem;ecTBa (OB) 

npev1Mym;ecTBeHH0 anv1H0Boro TMna . O B 

HaXO)];J1TC51 H a CTa)];J151X paHHeKaTareHe

nrqecr<oro ra3oo6pa3oBaHJ1bI51, qTo no,ri;

TBep)K,ri;aeTC51 : 1. IlIMp0KJ1M pa3BJ1TJ1eM 

B 0TJI0)KeHJ151X nJIM0IJ,eHa M MM0IJ,eHa 6 y 

pbIX yrne11 v1 JIJ1rHJ1T0B; 2. npewMy 1:l.(eC

TB eHHO MeTa H0BbIM C0CTaB0M ra30B, co

,ri;ep)KaHJ!Ie MeTaHa HeCK0JihK0 CHJ!I)KaeT-



49:) Mineralia slov., 15, 1983 

C51 c yBeJIJ1qem1eM B03paCTa BMew;a10-

11íMX OTJIO)KeHJ1J1; 3. n p eo6Jia):\aHMeM 

nerKoro M30Tona yrnepo):(a B MeTaHe 

(cpe):(HMe 3HaL[eHM51 ó C13 COCTaBJI5110T 

50 - 60 %o), J:.13BeCTHbJe, B ITO):\aBJI51-

10Ill;eM ÔOJibllIMHCTBe HenpOMbJWJieHHhle, 

CKOITJieHM51 Heq:JTM B OTJIO)KeHM5IX '.3TOľO 

K OMJIJieKca MMelOT 5IBHO Bbipa)KeHHbIH 

Q)MJibTpOBaHHbIH OÔJIMK ),f CQ)OpMMpOBa -

JIMCb, oqeBM):(HO, 3a CL[eT MMrpaQMM ),f3 

neraHM}I yBeJIML[MBaeTc51 rrpeBbIWeHMe 

rrnacTOBbIX ):\aBJieHMH Ha):\ ľM):(pOCTaTM

qecKJfM),f; Ha rny6MHaX 1500 M 3TO rrpe

BbIIIIeHMe COCTaBJI5IeT 15- %, Ha rny6M

Hax 3000 M - 30 %. 
KaK M B ITaHHOHCKOM 6accei1:He, HM)K

HMH, Kap6oHaTHbIH KOMIIJieKc OTJIO)Ke

HMH A):(pMaTuqecKoro 6accei1:Ha rrpeMMY

w;ecTBeHH O Heq:>TeHoceH. 

ITO):\CTMJialOill;MX OTJIO)KeHMH. ľeHepa- Eacceiím.1 10r0-3aIIa):\HOií qacTH T H XO-

QM51 )KJ,f)-_(KMX yrneBO):(OpO):(OB MOľJia npo- OKeaHCKOľO 110):\BJf)KHOľO IIOHCa 

MCXO):\MTb B MaTepMHCKJ,fX n opo):(ax MMO-

u,eHOBOľO B03paCTa, 3anera10w;r1x Ha 

r ny6MHax 6onee 4 KNI, KOTOpbIM COOT

BeTCTBYlOT TeMnepaTypbI OKOJIO 100 °C 
(reoTepMMqecKMH rpa):(MeHT B 6accei1:H e 

5IBJI5IeTC5I HI13KMM I1 He npeBbIWaeT 2 °C/ 
100 M). 

TMIIJ,fL[HbIM npMMepoM Heq:>Teii Q)MJib 

TPOBaHHOH npMpO):(bl B 3TOM 6ac

cei1:He 5IBJI5110TC51 Heq:>TM MeCTOP0)K)-_(eHM51 

K opTeMa)-_()KOpe, 3aKOHOMepHOCTJ,f Jf3Me

HeHI151 COCTaBa KOTOph!X no rny6MHaM 

OTpa)KalOT BJIM5IH),fe MMrpaQMOHHO- Q)MJih

Tpau,MOHHhIX rrpou,eccoB (Ta6JIMIJ,a 1). 
Bo3MO)KH0CT),f MMrpaIJ,MM: Heq)T),f B He

r ny6oK03aJiera10w;:vre ropM30HThI TeppM

r eHHoro KOMJIJieKca IIO):\TBep)K)-_(alOTC51 

):\ aHHhIMM O pacrrpe)-_(e;1eHI1M ITJiaCTOBhIX 

):(aBJieHMH. C yBe1rnqeHv1eM rny6wH 3a-

B 3TOi1: qacTM TMxooKeaHcKoro no

):(BM)KHOro II051Ca BhIJJ;eJI5IlOTC51, KaK y )Ke 

OTMeqaJIOCh, ):(Be rpynnhI 6accei1:HOB -

30H COL[JieHemrn pa3HOB03 paCTHhIX 

CKJia)-_(L[aThIX o6nacTei1: :vr BHYTP MCKJia)-_(

qaThIX rrpon160B M BJia):\MH, COITOCTaBM

Mh!X c BHYTPMCKJia)-_(L[aTblM),f 6accei1:HaMľ1 

EBpOIIhl. Oco6eHHOCTJ,f pacrrpe ):(eJieHM5I 

yrneBO):(O p O):(OB no q:>a30BOMY COCT051-

HJ,fl0 B 6accei1:Hax TMXOOKeaHCKOľO no

):(BM)KHOľO II051Ca HaX0):(5ITC5I B T eCHOH 3a-

BMCMMOCT),f OT xapaKTepa M3MeHemrn 

reoTepMML_!eCKOľO pe)KMMa, K OTOpblii: 

B per:vroHe OTJI],fqaeTC51 3HaL[MTeJihHhI M 

pa3H006pa3MeM. BhICOKMe 3Haqemrn: 

TeIIJIOBOľO IIOTOKa (2 ETIT M BhIIIIe) 

B coqeTaH MM C IIOBbJWeHHhJM),f 3HaL_l eHľ1-

5IM),f reoTepMML[eCKOľO r pa):(MeHT a CBOH-

J.13MeHem1e COCTaBa Hecpreiŕ MCCTOpO)KJíeHMH KopreMaJí)KOpe (no T. JioHry M Jíp .. 1972) 
Zmeny zložen ia ropy ložiska Cortemaggiore (podľa Longa et a [ .. 1972) 

Ta6m11.1a 1 

Y):leJibHhl11 Co;r1ep)Kam,1e <PpaK11M11 (%) 
ľnyoMHa, M Bo3pa cT BeC 

Heq:JTM H. K.-200° OCTaTOK 

1493-1501 ITJIMOl_\eH 0,818 54,5 16,5 
1535-1541 ITJIMOl\eH 0,827 47 15 
1598-1601 MMOljeH 0,829 48 17 
1694- 1698 MMOljeH 0,852 43 29 
1928-1941 MMOljeH 0,852 31 32 
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CTBeHHhI HeqJTera30HOCHhIM 6accefrnaM ra3orrp0M3B0,D;5111íM11 noTeHL(MaJI 3TJ;[X OT-

30HhI C01.J:JieHeHM51 pa3H0B03paCTH011 

CKJia,n;t.raTOCTI1 (CeBepo-5IBaHCK Mii:, Capa

BaKCKMii:, CyMaTpI1HCKMe 6acceii:HbI) M He

K0TOphIM BHYTPMCKJia,n;t.raTbIM 6accefrnaM 

(C MaMCKMii:). ,IJ;n51 p51,n;a 6acceii:HOB BHYT

p McKna,n;t.raroro TMna (Harrp11Mep, HrB 

Y 3L\Y B .5IrroH1111) OTMet.raeTC51 cpaBHM

TeJihHO HM3KM11 ypoBeHb TenJIOBOľ0 no

T OKa (1,5 ETIT) I1 nOHM)KeHHhre 3Hat.J:e

HI151 reoTepMI11.J:eCKI1X rpa,n;MeHTOB, co

IlOCTaBMMbie C ,n;aHHhIMM no BHYTPM

CKJia,n;t.raThIM HrB 3ana,n;H011 t.J:aCTM eB

p o rreii:cKoro KOHTMHeHTa. '.:haJIOHHhIMI1 

,l\JI51 lOľ0-3arra,n;H011 t.raCTM TMXOOKeaHCKO

ro no51ca 51BJI51lOTC51 ,n;Ba 6acceii:Ha - Ce

Bepo-.5IBaHCKM11, B Kat.recTBe npMMepa 

6acce11HOB c )KeCTKMM reoTepMI11.J:eCKI1M 

pe)KMMOM, I1 Y3L\Y - C yMepeHHhIM 

TenJI0BhIM noneM. 

)];mi: CeBepo-.5IBaHcKoro HrB B cpe,n;

HeM reoTepMM1.J:eCKI111 rpa,n;11eHT COCTaB

JI51eT OKOJIO 5 °C/100 M. Bacce11H BhIIIOJI

H eH M011íH011 (,n;o 9 KM) TOJI11íe11 rrpe

I1MY11íeCTBeHHO Tepp11reHHhIX OTJIQ)KeHMl1 

Ka11H03011CKOľO B03pacTa, npOMhIIIIJieH

H hi e CKOIIJieHJ;[51 Heq)TM l1 ra3a yCTaHo

B.Ji eHhI B HeoreHe 11 OJIMľOL(eHe. Bacce11H 

rrpeMMYllíeCTBeHHO Heq)TeHOCHhil1. Bepx

H5151 t.racTh pa3pe3a oca,n;ot.rHoro t.rex11a 

():I O rny611H 800 M) MCKJil01.J:l1TeJihHO Hetj:)

T eHOCHa, B 6onee rny60KI1X t.J:aCT51X pa3-

p e3a n051BJI51lOTC51 ra30Heq)T51Hhie I1 Hetj:)

Te ra30Bhie CKOnJieH!151. Hat.rl1Ha51 C rny

forn OKOJIO 1700 M (TeMnepaTYPhI no

p 51,[1Ka 60 °C) B pa3pe3e OTMet.J:eHO n051B

JieHMe ra30KOH).:leHcaTHhIX CKOnJieH!111. 

'llMCTO ra30BhIX 3aJie)Ke11 M3BeCTHO 01.J:eHh 

HeMHOľO, TeppMTOpMaJibHO OH]![ rrp11ypo-

1.J:eHhI K paii:oHaM C Ha116onee Hl13Kl1M 

r eoTepM111.J:eCKMM rpa).:IMeHTOM. 

B Kat.reCTBť BellíeCTBa, MCXO,[IHOľO ,[IJI51 

r eHepaL(MM yrneBo).:lopo,n;oB, paccMaTp11-

BaeTc5I OB, co).:lep)Ka11íeeC51 B rn11Hax 

J1 ľJIJ;[HJ;[CThIX l13BeCTH51Kax BepxHero OJIM

ľOL(eHa - Hl1)KHero MMOL(eHa. Hetj:)Te -

JIO)KeH!111 He BhICOK, CO,[lep)KaHMe C 0 Pr 

cpaBHI1TeJihHO He BeJIMKO. B COOTBeTCT

Bl1I1 C naJie OTeJVmepaTypHhIMJ;[ p eKOH

CTPYKL(l151MI1 J;[ ).:laHHhIMM no 0Tp a)Ka

TeJihH011 CIIOCOÔHOCTM Bl1TPI1Hl1Ta (Poe 

- ITOJIMTO, 1979), opraHI11.J:eCKO e Be

llíeCTBO MaTe pMHCKMX OTJIO)KeHMl1 6ac

ce11Ha HaX0,[1 !1TC51 Ha CTa).:1!151X KaTareHe-

3a, COOTBeTCTBYK)ll(MX BepxHMM n0).:130-

HaM Me3oKaTareHe3a (MK1 - MK2), no 

IIIKaJie H. B . Bac coeB111.J:a, cooTBeTCTBY

lOllíMM OKOH1.J:aHI1lO cpe).:IHeKaTareH eTM-

1.J:eCKOľO ra3oo6pa3oBaHM5I 11 H a t.raJiy 

Hetj:)Teo6pa3oBaHM51. 

ITO,ľl06HhI11 BhIBO,[I no,n;TBep)K).:la eTC5I 

xapaKTepoM pacnpe).:leJieHI15I ľJIMHMCThIX 

MI1HepaJIOB B pa3pe3e reHep11py1011íMX 

OTJIO)KeHI111: np11cyTCTBYlOT CMeIIIaHHO

CJIOl1Hhie ľJil1HI1CThie MMHepanhI, OTMet.ra

lOTC51 CJie,n;u MOHTMOpMJIJIOHMTa, ľl1,[l

pocn10).:IMCTh!e o6pa3oBaHM51 He BCTp et.re

Hhr. 

<PopM!1pOBaH11e npe11Myll(eCTBeHHOl1 

Heq)TeHOCHOCTI1 6acceii:Ha CB513aHO C L(e

JihIM p51,[IOM tj:)aKTOPOB, Ba)KHel1llil1MI1 ]![3 

KOTOphIX 51BJI51lOTC51 oco6eHHOCTI1 naJieo

TeMrrepaTypHOľO pe)KMMa Ha npOT51)Ke

Hl1I1 Ka11H03 0 11CK Ol1 l1CTOpI1I1 6acce 11Ha . 

,Il;oBOJihHO 6 hrCTpoe norpy)KeH11e B re

t.reH11e Ka11H0 3011CKOl1 3phr B ycn 0 BM51X 

)KeCTKOľO TeIIJIOBOľO pe)KMMa (tj:)opM I1pO

BaHI1lO BhICOKMX TeMnepaTyp crroco6-

CTBOBaJia aKTI1BHa51 MarMaTI11.J:eCKa5I ).:le-

51TeJibHOCTh) rr p11Beno K TOMY, 1.J:TO opra

HI11.J:eCKOe Bell(eCTBO MaTepMHCKMX OTJIO

)KeHI111 CJIMllIKOM 6hICTPO npOllIJIO Tep

M06ap11t.reCKI1e YCJIOBI151 30HhI 6MOX!1MJ;[-

1.J:eCKOľO, paHHeKaTareHeTI11.J:eCKOľO J;[ 

cpe).:IHeKaTareHeT11t.recKoro ra3oo6 p a3 o 

BaHM51, paccM aTpMBaeMOl1 L(eJihIM p51).:IOM 

MCCJie).:IOBaTene11 B Kat.reCTBe rnaBHOJ1 30-

Hhl ra3oo6pa3oBaHM51. B rrepMO).:I, K or,n;a 

O B MaTepMH CKMX oca).:IKOB HaXO,[IMJI OCb 

B ycnOBI151X BepxHeii: ra3oreHeT11t.recKoii: 

30HhI, npo).:IOJI)KaBIIIeeC51 rrporM6aH11e pa-
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.iíoHa rrpeH5!TCTBOBano cpopM11poBamno 

CTPYKTYPHbIX noByllieK, MÔO OCHOBHa 5I 

Macca noKanhHbIX CTpyKTYPHhIX cpopM 

cpopM11pyeTC5! He B rrepMO,[\bI Hl1CX0,[\5I

l.Q11X ,[\Bl1)KeH11ií:, a BO BpeM5I per110Han b 

HbIX IIO,[\'heMOB (HaMeCTHMKOB - PoTeH

cpenb,[\ M ,[\p., 1977). 
KpoMe OTCYTCTBl15! CTPYKTYPHhIX n o

ByllieK, B rrep110,[\ npoxO)K,[\eH115l opra 

HvrqecKMM BeI.QeCTBOM BepxHe.ií ra3ore

HeT11qecKoií: cpa3hI B pa3pe3e He cyI.QeCT

Bo Bano ycnom1ií:, 06ecrr eq 11Ba101.Q11x cy

I.QeCTBOBaH11e OIITl1ManhHOií: 30HbI ra3 0 -

o6pa30BaHl15!, oco6eHHOCTM KOTOP OM 

BrrepBbie orr11caHhl A. A. ľeo,[\eK5!HOM 

c coaBTOpaM11 (1976). B COCTaBe rll11Hl1C

T bIX Ml1HepanoB B IIPO.r:\YQl1PY101.QMX TOn

I.Qax K 3TOMY BpeMeHM npeo6na,[\an11, 

BM,[\11MO, Ha6yxa10I.Q11e pa3HOCTl1 rpyn

Ilbl MOHTMOp11nnoHMTa (cy,[\5! no TOMY, 

qTo K HaCT05!I.QeMy BpeMeH11 B pa3pe3e 

OTMeqalOTC5! cne,[\hl rrepexo,[\a MOHTMO

p11nnOHl1T a B rpyrrrry cMernaHHO -cnoií:

HhlX Ml1HepanoB). ITpoQeCCbl ,[\er11,[\paTa

Ql111 MOHTMOp11nnoH11Ta, crroco6cTBYl0 -

~11e 11HTeHCl1BHOií: 3Ml1rpaQl111 o6pa3y

l0Il(l1XC5! yrneBO,[\OpO,[\OB, Haqanl1Cb IT03-

,[\Hee. ITOTepe ra3a paHHeií: reHepaQ1111 

crroco6cTBOBana 11 MHTeHCl1BHa5! TeKTO

H11qecKa5! HapyrueHHOCTb oca,[\OqHoií: 

TOlll.Ql1 6acceií:Ha. ľa30HOCHbIMM Bcne,[\

CTBl1e OTMeqeHHbIX rrp11q11H B rrpe,[\en ax 

6acceií:Ha OKa3anl1Cb ll11llib nOBYllIKM 

paHHero cpopMl1pOBaHl15! (II03,[\HeMl10Qe

HOBOro), np11ypoqeHHble K rronor11M CIIO

KOWHblM aHT11Knl1Han1íM-, H e HapyllieH

HbIM pa3pbIBaM11. 3TO ra30Bbie MeCTO

p0)K,[\eHl15! JS - 2, JS - 8, JS - 15, 
T o6o, Hrarryc. KpoMe Toro , 3TM MecTo 

po)K,[\eH115l T5lroTelOT K Ha11MeHee rrpo 

r p eThIM yqacTKaM 6acceií:Ha C Ha11MeHb

illl1M reoTepMvrqecKl1M rpa,[\MeHTOM, qTo 

,[\aeT OCHOBam1e npe,[\IIOll0)Kl1Tb, qTo 

BepxH5!5! cpa3a ra3006pa30BaH115! B 3TMX 

pa:i1:oHax 6blna HeCKOllbKO paCT5!HyTa BO 

BpeMeHM 11 cMett11nacb reHepaQ11e:i1: )1{11,[\-

Kl1X yrneBO,[\OpO,[\OB II03)Ke, q eM B p a 

MOHax c 6onee )KeCTK11M r e o TepM11qec

Kl1M pe)Kl1MOM. 

ITo,[\aBn5!1o ~a5! Macca cTpy r<TYP HhIX 

noByllieK, cpopM11poBaH11e KOTOpbIX OT

HOCMTC5I rnaBHbIM o6pa30M K paHHe-

11 II03,[\Herrneií:cTOQeHOBOMY 3 TarraM pa3-

BMT115! M xapaKTep113 yeTC5! 11HTeH Cl1BH Oií: 

pa3,[\po6neHHOCTblO, CO,[\ep)!G1T Hecprn

Hbie CKOnneHl15!. HecpTM 3TMX CKonne

Hl1W B c p e,[\Heií: qacT11 pa3pe3 a c rny 611H 

6onee 800 M, no ,[\aHHblM C. C aTTOHa 

(1979), a BTOXTOHHbI BMeI.QalOI.QMM OTnO

)KeHl15!M. ABTOpOM Ha OCHOBaH l1H M3Y

qeHl15! pacrrpe,[\eneH115l HopManbHhIX rra

pacp11HoB, 113 0TOIIHOro COCTaBa yrnepo

,[\a cppaKQl111 C15 11 OTHOWeHl15I rrp11cTa

Ha K cp11TaHy BbI,[\eneHhI Tpl1 rpyIIIIbI H ecp

Teií:, reHeT11qecKM CB5!3aHHbIX C opraHH

qecKMM Be~eCTBOM pa3n11qHoro cp a 

Q11anhttor o 06n11Ka. ITp5!Mhie Koppen5I

Q110HHhre CB5I311 Me)K,[\Y r13yqeHHbIMl1 rra 

paMeTpaMl1 Heq:JTeií: 11 MaTepl1HCKl1X OT

llO)KeHl1W (oco6eHHO 3TO KacaeTC5I OTHO

rueHl15! n p11cTaH-cp11TaH) y6e)K,[\a10T 

B TOM, q TQ vrccne,[\OBaHHhie H eq:JTl1 Cl1H

reHeT11qHbI BMeI.Qa10I.Ql1M OTllO)KeHl15!M. 

HecpTM, rrp11ypoqeHHbie K rny6 MHaM M e 

Hee 800 M, cy,[\51 IIO H eKOTOpbIM crre Q11-

cp11qe cr<11M oco6eHHOCT5!M MX COCTaBa, 

MoryT p a ccMaTp11BaTbC5! K a K 3ITl1reH e -

Tl1qHbie. ct:>opM11poBaH11e MX 3 ane)Ke ií: 

MO)KeT ÔbITb CB5!3aHO C M11rpa Qvreií: n o 

MHoroq11cneHHhIM Hapyruett115!M 113 6one e 

rpy60KMX 3neMeHTOB pa3pe3a. 3 TM Hecp

Tl1, KaK rrpaB11no, B OTnvrq11e OT HecpTe:i1: 

6onee rny6oKMX ropM30HTOB x apaKTe

pM3Y10TC5! IIOHl1)KeHHbIM, BIIllOTb ,[\O rron

HOro OTCYTCTBl15!, CO,[\ep)KaH11eM TBep

,[\bIX y rneBO,[\OpO,[\OB; Hl13KOW ,[\ll5! Hecp

Teií:, 3an era10I.Ql1X CTOllb 6nl13K O K IIO

BepxHOCTl1, rrnoTHOCThlO (Harrp11Mep, 

HecpTb M e CTOp0)K,[\eHl15! lle,[\OK C rny 611HbI 

OKono 100 M MMeeT rrnoTHOCTh 0,825) ; 
HM3KOW c epHl1CTOCThlO (MeHe e .0,3 %) ; 
o q eHh H M3KO:i1: TeMrrepaTypo:i1: H a qana KH-
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IIemrn (0-5 °C), l'.ITO CBM,ll;eTeJihCTByeT 

o n erKOM cppaKU,MOHHOM COCTaBe. 

OTCYTCBMe BepxHeii: ra30HOCHOM 30Hhl 

OTMeqaeTc51 vr B ,n;pyrnx 6 acc eii:Hax pe-

r vroHa, xapaKTepM3Y10111,MXC51 )KeCTKMM 

reoTepMMLieCKMM pe)KMMOM. K TaKMM, 

K aK y )Ke ľOBOPMJIOCh, OTHOC51TC51 Capa

BaKCKMii, lQ)KHO- J1 [(eHTpaJibHOCyMaT

PMHCKMe, ľvrncneH,n;. Bo Bcex 3 TMX 6ac

c eii:Hax B BepxHMX -.:raCT51X oca,n;o-.:rHOľO 

pa3pe3a pa3BMTa 30Ha 31111reHeTJ1qHoii: 

HecpTeHOCHOCTM C HecprnMM M Mrpau,MOH

HO-cpMJibTpa[(MOHHOľO OÔJIMKa. J.1cKJI10-

-.:reHMe COCTaBJI51eT CMaMCKMM 6acceii:H, 

B KOTOpOM BepxH5151 -.:raCTb oca,n;oqHoro 

-.:rexna MOllJ,HOCThlO CBhIIIle 1 KM (nJIMO

[(eH-11Jieii:cTOU,eH) rrpe,n;cTaBJieHa MOHO

JIMTHOM TOJI11J,eii: ľJIMH, B KOTOpbIX OTCYT

CTBYlOT KOJIJieKTOPhl. Ton111,a 3Ta 6ec

rrepcneKTMBHa ,ll;JI51 cpopMMpOBaHM51 yr

JieBo,n;opo,n;HhIX CKOIIJieHMH, B CB513M 

C 3TMM 30Ha 3IIMreHeTJ1qHoii: HecpTeHOC

HOCTM B 6acceii:He OTCYTCTByeT. 

B 6 accei-íHe Y3QY cp e,n;H11ii: reoTepMM

-.:recKMii rpa,n;vreHT J13MeH51eTC51 OT 2,5 ,n;o 

3 ,4 ° C / 100 M. Eacceii:H Bhll10JIHeH IIJieii:

CTO[(eH-MMO[(eHOBOM TOJillJ,eii: OTJIO)Ke

H MH MOllJ,HOCTblO ,n;o 6 "l{M, rrpOMbIIIlJieH

HO necpTera30HOCHhI rropo,n;hI neoreHa. 

I1o,n;o6Ho 3 a11a,n;HoeBporreií:cKMM BHYT

pttcKJia,n;qaThIM 6acceií:HaM, B HľB 

Y 3[(Y MO)KHO BhI,n;enMTh Bepxmo10 ra3o

HOCHY10 3 0HY c pa3BMTOii B HJ1)KHJ1X ee 

LiaCT51X 3IIMreHeTJ1l'.IHOií: necpTeHOCHOC

TblO . 3rrvrreHeTJ1qHbIH xapaKTep necpTeii 

B 3To ii: 3 oHe (MecTopo)K,n;eHM51 A Mapy

Me, M ttT[(yKe, Ky6mrn J1 ,n;p .) ycTaHaB

JIMBaeTC51 Ha OCHOBaHJ1J1 HeCOOTBeT

CTBJ15l J1X COCTaBa YCJIOBJ151M 3aneraHJ151. 

CTOJih ÔJIJ13KO K IIOBepxHOCTM (200-

900 M ) 3an era10T n e cpTM, 11Me10111,r1e 

IIJIOTHOCTh 0,760 - 0 ,8 3 0 (B cpe,n;HeM 

0 , 8 1 5), oqeHh HJ13KJ111 BbIXO,ll; Herrepe

ľOH5leMoro OCTaTK a (B cpe,n;HeM 6 -

9 %), IIOJIOľMM x o ,n; KpMBOH CTPYK

TYPHhIX J1H,ll;eKCOB J1 J1X HeBhICOKMe 3Ha-

-.:reHJ151 (OT 3 4 ,ll;Jl51 cppaK[(MM H. K. 200 ° C 

,n;o 39 ,ll;Jl51 cp paKU,Mii:, BbIKMrra10111,11x Bbl

me 400 °C). X apaKTep M3MeHeHM51 CTPYK

TYPHhIX MH,n;eKCOB CBM,ll;eTeJibCTBYeT 

o nerKOM cppaK[(MOHHOM COCTaBe J1 IIO

BbiilleHHOM anr1cpaTJ1l'.IHOCTJ1 BhICOKO

KMII51111,J1X cpp aK[(MM. I1o,n;o6 HhIH o 6JIMK 

HecpTeii pac cMaTpMBaeTC51 KaK pe3yJih

TaT a,n;cop6[(MOHHhIX ,n;aBJieHMM, conpo

BO)K,ll;a10111,11x HecpTb Ha rryTM MMrpa [(MM. 

3oHa CMHľeHeTJ1qHoi-í HecpTeHOCHOCTM 

51IIOHCKMMJ1 MCCJie,n;oBaTeJI51MM ,[\OCTaTOLI

HO -.:reTKO OT6MBaeTC51 IIO u.enoMy p51,n;y 

IIOKa3aTenei-í, Ba)KHeií:llIMMM J13 K OTO

pbIX .HBJI5110TC51 J13MeHeHMe IIO pa3pe3y 

0Tnomen1151 co,n;ep)KaHM51 yrneBo):lopo

,n;oB K opram1qecKOMY yrnepo.r1y B rro

po,n;e J1 rropMCTOCTM ľJIMHJ1CTbIX OTJIO)Ke

HJ1M. TaK, Ha MecTopo)K,n;eHMM M 11Ha

MJ1ara (AcaKaBa - <fly,n;)KMTa, 1979 ) Ha 

rny6:vrHe 1800 M 3acpMKCMpOBaHO p e3KO e 

yMeHhllleHMe KOJIJ1LieCTBa yrneBO,[IOp O,[IOB 

B rropo,n;e J1 yBeJIMqeHMe rropMCTOCTJ1 

ľJIJ1HJ1CThlX rropo,n;. 3TH J13MeHeHJ151 Ha

p51,n;y C .rlPYľMMM IIOKa3aTeJI51MJ1 (OTpa

)KaTeJihHa51 crroco6HOCTh BKJi lOLieHMH 

BMTpMHMTa, K OTOpa51 IIQ_]:!CeJ_Ylecnrn . Bblille 

0 ,5 %, pacrrp e.r1en e-Hr1e HopMaJihHhIX an

KaHOB M ,[lp.) CBM,n;eTeJihCTBYlOT o HaCTYII

JieHJ1J1 rnaBHOii: cpa3bI H ecpTeo6pa3oBa 

Hl151 . ľny611He 1800 M COOTBeTCTByeT 

TeMrrepaTypa 7 5 °c. no ,n;aHHhIM yrro

M51HYThIX aBTOpOB, reHepa[(J151 )KJ1,ll;KMX 

yrneBo,n;opo,n;o B B oca,n;o-.:rHhIX 6acceiiHax 

.5IrroHMJ1 M3 opraHr1qecr<oro Be111,ecTila 

MaTepMHCKMX OTJIO)KeHJ111 MMO[(eHOBOľO 

B03pacTa Ha-.:r11HaeTc51 rrp11 TeMnepa Type 

72 °C. IlpM 3TOM rraneoTeMrrepaTyphl 

MJ10[(eHOBOH 3IIOXJ1 upaKTMLieCKJ1 COOT

BeTCTBYlOT COBpeMeHHbIM. Ha-.:rano re

H epau.m1 ·)Ktt,ll;KMX yrneBo,n;opo,n;oB 

B IIJIMO[(eHOBhIX MaTepMHCKMX OTJIO)Ke

HJ151X KOHTP OJIMpyeTC51 6onee )KeCTKJ1MJ1 

r eOTepMMLieCKJ1MJ1 YCJIOBJ151MJ1 (1 10 _? C) . 
B CB513M C 3 TJ1M BepTMKaJibHa51 3 0 HaJih

HOCTh B 6 a cc ei1:He Y 3[(Y J1MeeT M CTpa-
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T11rpacpr,,rcrecKy10 rrp11ypoqeHHOCTh 

IIJil10D;eHOBbie OTJIO)KeHJ15I, KaK rrpaBJ1JIO, 

ra30HOCHhI, HJ1)KH5I5I "LiaCTb 11Jil10D;eHa 

l1 BepXH11M M11ou;eH CO):\ e p)KaT CKOITJi e 

Hl15I ra3a 11 nerKl1X cp!1JibTpoBaHHbIX 

HecpTeii:, ornreHeTJ1qHo H ecpTeHOCHbIMJ1 

5IBJI5IlOTC5I cpe)..\HeM11ou;eH OBbie OTJIO)Ke

H l-15I . 

I1p11Be)..\ eHttoe BhIUie orrncatt11e HeKo

T Ophrx Hecprera30HOCHhIX 6acceii:HOB, oc

HOBHYlO pOJib B CTpoeHl111 oca)..\OqHor o 

-qexna KOTOpbIX 11rpa10T CXO):\HO rro 

CTpOeHHbie, HO 11Me10iu;11e pa3JI11qtty10 

M OlL\HOCTb, TOJilL\11 KaHH030HCKJ1X, rrp e -

11Myiu;ecTBeHHO HeoreHOBbIX OTJIO)Kett11ii:, 

II03BOJI5IeT C)..\eJiaTb CJie)..\y10iu;11e BhIBO):\hI. 

KaK Bl1)..\HO 113 Ta6n11u;hr 2, pacrrpe)..\ene

tt11e yrneBO)..\OpO)..\OB 110 cpa30BOMY co

CT05IHJ110 B pa3pe3e Kal1H030HCKJ1X OTJIO

)KeHl1l1 01111caHHbIX 6acce HHOB KOHTpO

JIMpyeTC5I, ľJiaBHbIM o6pa30M, i--\BYM5I 

cpaKTopaMl1 - 11HTeHCJ1BHOCTblO TeITJIO

BOľO pe)KJ1Ma l1 CKOPOCThlO OCa):\KOHa

KOITJieHJ15I. I10BbIUieHHbil1 cpOH reoTep-

OTMeqaJIOCb B HecpT5IHOM reOJI OfJ1qecKOI/[ 

JI11TepaTy pe, J1HTettc11cp111(11pyeT rrpou;ec

chr rettepau;1111 yrJieBO):\OpO)..\OB l1 MX 

3MMrpaQMl1 !13 rettep11py10iu;11x OTJIO)KC

tt11ii:. ľeoTepM11qecr<11ii: pe)K11M B coqe

Tatt1111 CO CKOPOCThlO HaKorrrreHl15I o c a ):\

KOB orrpe):\eJI5IeT BpeM5I rro na):\aH115I 

11 rrpOXO)K):\eHJ15I HecpTera3oMa T e p11HCKl1-

Ml1 OTJIO)KeHJ15IMl1 pa3Jil1qHbIX 30H" reH e

paQl1l1 yrneBO/.-\OPO/.-\OB. B 6 a ccärna x 

C r,rnTeH CJ1BHbIM Tel!JIOBb!M p e)Kl1MOM 

l1 BhlC OKOaMITJil1TYi--\HhIM rrpor116aH11eM 

(cr<opocTb oca):\KOHar<orrrreH115I BhIUie 

0,3 MM B ľO/.-\) HMeeT MeCTO reHepaQl15I 

rrpe11Myiu;ecTBeHHO )KJ1):\KJ1X y rneBOi--\0-

POi--\OB, T. K. rrp011CXOi--\HT Ôb!CTpoe rrp o

XO)K,[(eHH e 30H 611ox11M11qecKOľO, p aHHe-

11 cpe)..\H eKaTaretteTwqecr<oro ra3oo6pa-

30BaH115I. B CB5I311 C 3T11M BepxH5I5I r a -

30HOCHa5I 30Ha B TaKl1X 6acc e )':rna x OT

CYTCTByeT, BCTpeqalOTC5I JIJ1llib e,[\J1HJ1q

Hbie ra30Bbie CKOITJieHl15I B KOHCe,[\11MeH

TaQl10HHbIX JIOBYUIKax (JI11H3ax , BhIKJi l1-

HJ1Ba10iu;11xc5I uecqaHhIX rrpoCJI 0 5IX) C BbI-

M11qecKOľO 110JI5I, Kar< 3TO HeO):\HOKpaTHO COKorepMeTJ1qHbIMl1 110KpbIIlIK aMl1. K 

CpaBHUTellbHaH xapaKTepuCTUKa Hecprera30HOCHbIX 6acceiíHOB 3anal/HOM EBpOn bI 
u TUXOOKeaHCKOI'O ITOl/Bif)KHQI'O nOHCa (no l/dHHbIM M . X apaepa, 1972; <PaiíHrepw-3opu

HOiÍ, 1980; HaMeCTHUKOBa u lrP -, 1981 
Poro1:ná1Jacia charakteri 0 t ika roponosných a plynonosných bazénov západnej Európy 
tichooceáns keho mobilného pásu (podľa údajov autorov: Harper , 1972; Fajngerš - , 

Z orina, 1980; N amestnikov et al., 1981 ) 

Ta6JIJ1l(a 2 

CpeAHee 3Ha~eH11e 
MOli\HO CTb 

Cpe,1Ví,lll CKO-
poCTb OCaAKO · BepmKaJibHaJ! 30HaJibHOCTb 

Eaccei"rn reoTepM11'I. 
HeoreHOBb!X 

HaKOIIJieHl151 pacrrpeAeJiemrn yrneBOAOPO-
TeIIJIOBOii OTJIO)KťH11M, 
IIOTOK, ETIT 

rpaj\11eHT 
KM 

B KaMH030e, AOB IIO qla30BOMY COCTOJ!Hl11C 
°C/100 M MM/ľOA 

B eHCKO-
MopaBCKJ1J)I 1,2 2,5-3,5 5,0 0,20 ľa3 - HťqJTb 
ilaHHOHCKHM J.,8 4,5-5,0 7.0 0, 28 ľa.3 - He<pTb 
AApJ1an:1~eCKJ1J)I '2,0 7,0 0,28 ra3 - Hecpn 
CeBepo-
5IBaHCKJ1J)I 2,0 3,5-5,0 9,0 0,36 HecpT!, 

CapaBaKCKJ.1J)I 2.0 3,5-5,0 14,0 0,56 HeqJTb 
CJ1aMCKJ1ii 2,0 4,8-7,3 12,0 0,48 HecpTb + raa 
Y ::il(y 1,5-2,0 2,5-3,4 9,0 0,36 ra3 - HeqJTb 
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orrncaHHOMY nmy 6acceHHOB OTHOC5!TC5! 

CeBepo-5IBaHcKJ111, CapaBaKCKJ111, CJ1aM

CKJ1H, B KOTOpbIX BbICOKJ1e reoTepMwrec

I<Me rpa,ri;J1eHTbl (,D;O 5 °C/100 M) coqeTa-

10TC5! C BbICOKI1MJ1 CKOpOCT5!MJ1 HaKOII

nemrn oca,ri;KoB (,ri;o 0,56 MM B ro,ri;) . 

B cnyqae OTCYTCTBJ15! TaKoro coqeTaHM5!, 

MaTepMHCKMe OTJIO:>KeHJ15! ycrreBalOT pea

JIJ130BaTb CBOH ra30BbIM IIOTeHQMaJI, 

cpopM11py5! B 6acce11He BepxH1010 ra30-

HocHy10 30HY. IlpJ1 3TOM B03MO:>KHbI 

cne,ri;y10m;J1e cooTHOIIIeHI15! reoTepM11qec

Koro rpa,ri;11eHTa J1 CKOPOCTJ1 oca,[(KOHa

KOIIJieHJ15!. TaK, B IlaHHOHCKOM 6acceH

H e , rrp11 IIOBbIIIIeHHOM ypoBHe TeIIJIOBO 

ro pe:>K11Ma (reoTepM11qecK1111 rpa,ri;11eHT 

,[(O 5 °C/100 M) CKOpOCTb rrporn6aHM5! 

Ha H e oreHOBOM 3Tarre pa3BJ1TJ15! He 

oqeHh BeJIMKa (MeHee 0,3 MM oca,[(KOB 

B ro,ri;) . 3TO rrpI1BeJIO K TOMY, qTo B TO 

BpeM5!, Kor,ri;a MaTepMHCKMe OTJIO:>KeHM5! 

HaXO,[(J1JIJ1Cb Ha CTa,[(M5!X paHHe- J1 cpe,ri;

HeKaTareHeTJ1qecKoro ra3006pa30BaHJ15!, 

B p a3pe3e ccpopM11poBaJIJ1Cb YCJIOBJ15! 

,[(JI5! o6pa30BaHI15! ra30BbIX MeCTOpO:>K,[(e

H J1H . B HľE Y3QY - Hao6opoT, ,ri;ocTa

T OqHo BbICOKI1e CKOPOCTJ1 HeoreHOBOro 

rrporJ16 aHJ15! corrpOBO:>K,[(3JIJ1Cb IIOHM-

:>KeHHbIM ypOBHeM TerrJIOBOro IIOJI51 

(B 6acce11He cpaBHMTe JihHO HM3KI1M reo

T epM11qecKJ1H rpa,ri;11eHT). B 3TOM 6ac

ceHHe TaK:>Ke q:JMKCJ1pyeTC51 Be pXH5!5! ra-

30HOCH a51 30Ha. J1, HaKOHeu;, B A,n;pI1a

TJ1qecKOM HľE coqeTa10TC5! H J13KI1e 3Ha-

q eHJ15! reoTepMJ1qec1<oro 

J1 HeBb!COKJ1e CKOPOCTJ1 oca,ri;KOHaKorrne 

HJ151 B HeoreHe. B 3TOM 6acceii:He OTMe

qaeT C51 HaM6onhIIIa5!, 113 Bcex aHan11311-

pyeMhrx 6acceHHOB, MOilíHOCTb BepxHeM 

r a3oH ocHoii: 30HhI 11 Ha116one e rny6o 

Koe IIOJIO:>KeHJ1e KpOBJIM 30Hbl CJ1HreHe

T J1q H011 HecpTeHOCHOCTJ1 (CBbIIIIe 4 KM, 

B IlaHHOHCKOM - ,[(O 2 KM). 

Tiony qeHHbie 3aKOHOMepHOCTJ1 MOryT 

6 bITh J1CIIOJib30BaHhI ,[(JI5! rrporH0311po

BaHJ15! cpa30BbIX COCT05!HJ1M yrneBO,[(Op o-

,[(OB IIPI1 IIOl!ICKOBO-pa3Be,ri;oqHbIX p a6o 

Tax B HecpTera30HOCHbIX 6acceHHax , BbI

IIOJIHeHHbIX KaHH030HCKJ1MJ1 OTJIO:>KeHJ1-

51Mlil. J1crrOJib30BaHMe OIIJ1CaHHbIX CB5!3 e:ň 

,[(JI51 6onee ,ri;peBHl!IX OTJIO:>KeHJ1H 3 a Tpy,n;

H5!eTC5! J13-3a IIPOMCX0,[(5!11íJ1X B Teq em1e 

reonor11qec1<oro pa3BMTJ15! rrepecTpoe K 

CTPYKTY pHbIX IIJiaHOB J1 CB5!3aH HOro 

C Hl!IMJ1 rrep e cpopMMpOBaHJ15! M e CTOpm K 

,ri;eHJ1M , 

PeLíeH30BaJI 3. PoTI' 
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Fázová zonálnosť uhľovodíkov v roponosných a plynonosných 
bazénoch vrásnených oblastí 

DUŠAN ĎURICA - JURIJ NAMESTNIKOV - LIDIA FAJNGERšOVA 

Medzi roponosné a plynonosné bazény 
v r ásneného typu v západnej Európe patrí 
viedenský, panónsky. ja dransko-iónsky, se
veroegejský, transylvánsky a karpatský ba
zén. Všetky sú na území alpsko-karpatského 
vrásneného systému. 

Do tohto typu bazénov patrí aj skupina 
viažúca sa na úzko priekopové depresie le
nmjúce medzihorský masív p od dnom Tyrr
henského mora. J e tó skupina tzv. cirkum
tyrrhen,kých bazénov, v k t orej fia prieskum
né práce dotera z nevykonávajú. V distribúcii 

ropných a plynových ložísk v profile a plo
che týchto bazénov možno pozorovať rad zá
konitostí podmienených spoločnými znakmi 
ich geologickej stavby a vývoja v súvislosti 
s ich príslušnosťou do jednotnej geofyzikál
nej - v rá snenej oblasti. P odmienk y vzniku 
ložísk ropy a plynu sme analyzovali v t roch 
veľkých bazénoch západnej Európy - vie
denskom, panónskom a jadranskom . 

Okrem u vedených zistení pokladáme za ne
vyhnutné uviesť údaje charakterizujúce n ie
k toré zákon itosti formovania ropných a ply-
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nových ložísk roponosných a plynonosných 
bazénov juhozápadnej časti tichooceánskej 
mobilnej zóny. Tam sa bazény viažu na vnú
torné prehyby a depresie vnútri vrásneného 
pásma (thajský bazén, Uecu) alebo na zóny, 
v ktorých susedia dve oblasti vrásnenia ne
rovnakého veku (severojávsky, sarawacký 
bazén). V geologickej stavbe týchto bazénov, 
v charakteristike formácií tvoriacich ich se
dimentárne súvrstvia, v podmienkach ulože
nia koncentrácií ropy a plynu možno nájsť 

črty, ako majú bazény vnútri vrásneného 
alpsko-karpatského regiónu. 

Viedensko-moravský roponosný a plynonosný 
bazén 

Pre tento bazén je charakteristická hetero
génna stavba sedimentárneho pokryvu. Skla
dá sa z dvoch štruktúrnych etáží. Spodná, 
označovaná ako predneogénny podklad, sa 
skladá z tektonicky porušených predalpín
skych uloženín a z ranoalpínskych a stredo
alpínskych sedimentačných komplexov. Vrch
nú štruktúrnu etáť predstavuje hlavne mo
lasa neogénneho až kvartérneho veku. Ulo
ženiny vrchnej a spodnej štruktúrnej etáže 
sú produktívne ako v severnej (českosloven

skej), tak aj v južnej (rakúskej) časti panvy. 
V horninách spodnej etáže boli objavené lo
žiská vo flyšových príkrovoch K arpát aj vo 
vápencových príkrovoch Álp. Roponosnosf 
a plynonosnosť flyšových príkrovov sa zistila 
prevažne na území ČSSR (západná časť 
moravskej depresie), ale aj v Rakúsku 
(v južnom pokračovaní moravskej depresie). 
Vápencové príkrovy Álp sú produktívne 
v rakúskej časti bazénu. Všetky horizonty sa 
tu regionálne viažu na lunzský, frankenfelský 
a ätscherský príkrov. produktívne sú ulože
niny triasu, jury a kriedy. V triasových hor
ninách sú overené plynové aj ropné horizon
ty, v jurských malé akumulácie ropy, v krie
dových plynové horizonty a jeden ropný 
(Prottes Tief). Všetky známe ložiská spodnej 
štruktúrnej e táže sa rozdeľujú na dva typy: 
na ložiská viažúce sa na pochované erózne 
vyvýšeniny flyšových a karbonátových hor
nín a na ložiská vnútri vápencových príkro
vov. Medzi akumulácie prvého typu patria 
horizonty vo flyši (na území ČSSR aj Ra
kúska) a v Rakúsku aj v karbonátových hor
ninách (ložisko Aderklaa, Schänkirchen Tiet, 
Prottes Tief, Baumgarten atď.) . Horizonty 
druhého typu boli objavené iba v rakúskej 

časti panvy (ložisko Schänkirchen Supertief 
a Raiersdorf). 

Priemyslová roponosnosť a plynonosnosť 

viedensko-moravského bazénu sa zistila v ši
rokom stratigrafickom (od pliocénu do triasu) 
a hypsometri ckom rozsahu (od 50 do 5688 m) 
v rakúskom ložisku Schänkirchen Supertief. 

V distribúcii ložísk ropy a plynu v ploche 
aj reze panvy sa prejavuje istá zonálnosť, 

ktorá odráža osobitosti vzniku uhľovodíkov 

a formovania ich ložísk. Na molasovú štruk
túrnu etáž sa viaze najmä plynonosnosť 
vrchných stra tigrafických častí profilov. Ply
nonosné sú panónske a sarmatské sedimenty. 
Ložiská sú aj v južnej časti lábsko-lakšár
skej elevácie a v moravskej depresii. V tejto 
depresii sa plynové ložiská v sarmate viažu 
aj na najmenej tektonicky porušené pasce. 
Treba zdôrazniť, že vrchná plynonosná zóna 
viedensko-moravskej panvy je v porovnaní 
s panónskym a jadranským bazénom veľmi 
redukovaná. P lyn panónskych a sarmatských 
súvrství je syngenetický s uloženinami a jeho 
vznik sa viazal na rané etapy katagenézy or
ganickej hmoty v zóne protokatagenézy. Tejto 
zóne zodpovedajú ložiská suchého plynu 
(podľa Vassojeviča). V zložení plynu panón
skych a sarmatských ložísk prevláda, resp. je 
prítomný iba metán, obsah etánu a propánu 
nepresahuje 3 %- Homológov vyššie ako C:1 
zvyčajne chýbajú (Malacky, Suchohrad, Ja
kubov). Možnosť tvorby ložísk vo vrchných 
plynonosných zónach vznikla v čase tvorby 
pascí, a hlavne ich utesnením. Významné 
tektonické porušenie štruktúr vo viedensko
moravskom bazéne môže objasniť menšie roz
mery vrchnej plynonosnej zóny v porovnaní 
s panónskym a jadranským bazénom. 

Hlbšie v r eze prechádza plynonosná zóna 
do zóny s ložiskami ropy viažúcej sa na 
súvrstvie sarmatu, bádenu, karpatu, egenbur
gu a otnangu. Je to zrejme zóna epigenetic
kej roponosnosti, lebo tekuté syngenetické 
uhľovodíky tu vznikať nemôžu, pretože or
ganická hmota nedosiahla štádium katagené
zy, ktoré zodpovedá fáze vzniku ropy (je 
v ranej a strednej mewkatagenéze). V ra
kúskej časti bazénu je v tejto zóne najväč 
šie ložisko Matzen s ropnými horizontmi 
v tortóne. Podľa V. A. Uspenského a O. A. 
Radčenka možno ropu tohto ložiska pokladať 
za hybridnú, majúcu črty filtrátov a hyper
genátov. Aj v čs. časti panvy možno celkom 
reálne očakávať rozšírenie zóny epigenetickej 
ropono snosti , lebo koncentrácie ropy synge
netické so sprievodnými sedimentmi sa môžu 
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objaviť od hibky asi 2000-2300 m, zodpove
dajúcej geoterme 80 °c. 

Predpoklady o existencii zóny epigenetickej 
roponosnosti v sedimentárnej výplni čs. časti 

viedensko-moravského bazénu potvrdzuje 
analýza geochemických osobitostí ropy. Ropu 
sarmatských ložísk a tortónu matzenského 
ložiska možno počítať medzi ťažšie f iltráty, 
ktorých pôvodný ráz zastreli zmeny viažúce 
sa na vplyv hypergénnej zóny. Ťažké sar
matské ropy, ktoré sú podľa V. Šimánka 
(1976) autochtónne (syngenetické), sa takto 
spravidla odlišujú slabým zvýšením alebo 
znížením cyklickosti so zvýšením bodu varu 
frakcií. 

Hlbšie v reze po epigenetickej zóne nastu
puje zóna syngenetickej roponosnosti, ktorej 
vrchná hranica má zreteľnú hypsometrickú 
väzbu (1700-2000 m). Stratigrafická prísluš
nosť stropu zóny prechádza z bázenu (v po
klesnutých častiach panvy) do karpatu, 
egenburgu a otnangu (podľa štruktúrnej po
lohy rajónu) . Podľa záverov V. šimánka je 
ropa karpatu autochtónna (syngenetická so 
svojím horninovým prostredím) na hodonín
sko-gbelskom hraste (ložisko Hrušky, Týnec) 
a na štefanovsko-šaštínskom hraste (ložisko 
Štefanov a Petrova Ves). 

Akumulácie uhľovodíkov v eróznych ele
váciách flyšu predneogénneho podkladu pan
vy sa geneticky a hydrodynamicky viažu na 
neogénny komplex uloženín, a preto sú sú
časťou zóny syngenetickej roponosnosti alebo 
vrchnej plynonosnej zóny (ložisko Lednice, 
Pocti vín). Do zóny syngenetickej roponosnosti 
sa zaraďujú aj ložiská v eróznych eleváciách 
karbonátových alpínskych príkrovov rakúskej 
časti panvy (Schänkirchen Tief, Prottes Tief 
atď.). Tento predpoklad potvrdzuje zhoda v zlo
žení ropy otnanských ložisk v Rakúsku a ložísk 
v zakrytých eleváciách predneogénneho pod
kladu (Kräl - Wessely, 1973). Ďalším dôleži
tým zistením je, že vápenec a dolomit príkro
vu ôtscher prakticky nemaJu organickú 
hmotu, a preto sa nemôžu pokladať za zdroj 
uhľovodíkov. 

Plynové ložiská známe v rakúskej časti 

bazénu vnútri alpínskych príkrovov Lunz a 
:Frankenfels (Schänkirchen Supertief a Raiers
dorf) sú v tmavých bituminóznych vápencoch 
a dolomí toch. Vrstvová voda tých to príkro
vov sa vyznacuJe vysokou mineralizáciou 
(do 130 g/1) a úplným nasýtením plynom. 
Takýto charakter vrstvového hydrodynamic
kého systému je schopný úplne zabezpečiť 

akumuláciu plynových ložísk. Plyn je syn-

genetický aj s horninami prostredia a vek 
ložísk je pravdepodobne totožný s koncom 
alpínskych horotvorných pohybov, keď sa 
ukončila štruktúra spodnej sedimentárnej 
e táže. Súčasne teplota v hlbke 5400-6000 m, 
i(de sa ložiská vyskytujú, dosahuje 150-170 °C, 
čo je podľa I. I. Ammonosova schopné zabez
pečiť žírne štádium katagenézy organickej 
hmoty, ktoré značí ukončenie hlavnej fázy 
tvorby ropy. Preto možno predpokladať, že 
sa v týchto ložiskách akumuluje plyn spod
nej plynovej genetickej zóny, ktor á vzniká 
pri vysokej teplote. Vysokoteplotný vznik 
tohto plynu dokazujú niektoré osobitosti jeho 
zloženia, napr. vysoký obsah C02 a sírovo
díka. 

V čs. časti panvy sa priemyslové _prítoky 
uhľovodíkov zistili vo vápenci predneogén
neho podkladu (lunzský príkrov) v oblasti 
Jábsko-lakšárskej elevácie v ložisku Závod. 
z hlbky 4180 m sa získal prítok k ondenzátu 
s plynom. Geologické, hydrogeologické a geo
chemické podmienky sú na tejto elevácií 
rovnaké ak o v rajóne Schänkirchen Tief a 
Baumgarten . 

Panónsky roponosný a plynonosný bazén 

Sedimentárny pokryv v bazéne mocný viac 
ako 7 km má tiež zreteľnú dvojetážovú stav
bu. Vrchnú etáž tvorí molasové súvrstvie 
neogénneho veku, spodnú miogeosynklinálne, 
subplatformové a platformové vrchnopaleo
zoické, mezozoické a paleogénne uloženiny. 

Vo vrchnej molasovej etáži možno vyčle

niť vrchnú plynonosnú časť s epigenetickou 
roponosnosťou a spodnú so syngenetickou 
roponosnosťou. Vznik plynu vo vrchnej časti 
profilu sa spája so zónou protokatagenézy. 
Od hibky 1600 m, zodpovedajúcej teplote 
80-100 °C, sa v neogéne objavujú plynové 
ložiská s ropnými lemami. Táto hTbka zrejme 
zodpovedá termodynamickým podmienkam 
hlavnej fázy vzniku ropy, ktorou sa vyzna
čuje výrazne zvýšená produkcia novotvore
ných vysokomolekulárnych (tekutých a plyn
n ých) uhľovodíkov a široký rozvoj procesov 
prvotnej migrácie (Namestnikov - F ajngerš, 
1981). 

Výskum uloženia a zloženia ropy v obzo
roch spodn ej štruktúrnej etáže vedie k zá
verom, že veľký vplyv na jeho roponosnosť 
mala dlhá prestávka v sedimentácii, ktorá 
predchádzala vzniku molás (Guseva _;..,_ Fajn
ge rš, 1970). Ropa v obzoroch tejto etáže 
(napr. ložiska Nagylendel), a to bez ohľadu 
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na náročné teplotné podmienky (viac ako 
100 °C), sa odlišuje veľmi vysokou hustotou, 
obsahom síry a živíc. Takáto ropa patrí 
medzi hypergenáty. Nesúlad jej povahy so 
súčasnými podmienkami jej uloženia nazna
čuje, že osobitosti v jej chemickom zložení 
vznikali v podmienkach paleohypergénnej 
zóny. 

Rozloženie plynonosnosti a roponosnosti 
v ploche bazénu a v jeho profile je späté 
s osobitosťami generačných procesov, ktoré 
v rozličných častiach neprebiehali jednotne 
a samy odrážajú špecifické črty geologického 
vývoja. 

Jadranská roponosná a plynonosná panva 

Táto panva sa viaže na medzihorskú depre
siu s heterogénnou stavbou ležiacou medzi 
vrásnenými pásmami Apenín, Alp a Dinár. 
Podložie tejto depresie tvorí medzihorský 
masív (adriatická platforma), na ktorého po
klesnutých kryhách vznikli predhlbne Ape
nín vyplnené mocným súvrstvím (viac ako 
6 km) neogénnych molás. Vrchné, molasové, 
pásmo zodpovedá postorogénnej etape vývoja 
bazénu, spodná etáž súvisí s jedným zo štá
dií vývoja medzihorského masívu. Stratigra
fické stupne nie sú v rozličných častiach ba
zénu zastúpené rovnako. V predapeninskej 
časti pádskej depresie tvoria vrchnú etáž te
rigénne uloženiny miocénu. Južnejšie, v de
presii Marke - Abruzzi, sa miocén zahŕňa 
do spodného karbonátového komplexu. 

Pre tento bazén je charakteristická aj vý
razná vertikálna zonálnosť v rozložení uhľo
vodíkov podľa fázového stavu. Vo vrchnom 
terigénnom komplexe je (zhora dole) plyno
nosná zóna a zóna epigenetickej roponosnosti. 
Vznik plynu v terigénnom komplexe miocénu 
a pliocénu sa spája s ranými etapami kata
genézy organickej hmoty prevažne alinového 
typu syngeneticky s produktívnymi vrstvami. 
Akumulovaná ropa v uloženinách tohto kom
plexu má zreteľne ráz filtrátu a vznikla zrej
me migráciou z podložných uloženín. Typic
kým príkladom ropy filtrátovej povahy je 
ropa ložiska Cortemagiore, ktorej zákoni tosli 
zmien zloženia podľa h1bky odrážajú vplyvy 
migračno-filtračných procesov (tab. 1). 

Bazény juhozápadnej časti tichooceánskeho 
pásu 

Ako etalóny juhozápadnej časti tichooceán
skeho mobilného pásu boli vybraté dva ba-

zény - severojávsky, ako príklad bazénov 
s výrazným geotermickým režimom, a Uecu 
v Japonsku, s miernym tepelným poľom. 

Pre severojávsky bazén je priemerný geo
termálny gradient okolo fi °C/ l00 m. Bazén je 
vyplnený mocným (až 9 km) komplexom 
prevažne terigénnych uloženín kenozoického 
veku. Priemyslové akumulácie ropy a plynu 
sú v neogéne a oligocéne. Vrchná časť p ro
filu sedimentárneho komplexu (do 800 m) je 
výhradne roponosná. Od hlbky 1700 m (tep
lota radu 60 °C) sa v profile objavujú plyno
kondenzátové akumulácie. Čisto plynových 
horizontov je veľmi m álo a viažu sa na ra jó
ny s najnižším geotermálnym gradientom. 

Za zdroj uhľovodíkov sa pokladá organic 
ká hmota obsiahnutá v íle a ílovitom v á 
penci vrchného oligocénu až spodného mio
cénu. V súlade s paleoteplotnými rekonštruk
ciami a údaj m i o reflexívnosti vitrinitu je or
ganická hmota materských uloženín panvy 
v štádiách m ezokatagenézy zodpovedajúcich 
tvorbe plynu a počiatku tvorby ropy. 
Roponosnosť bazénu závisí od radu fakto

rov, z ktorých najdôležitejšia je osobitosť 
paleoteplotného rez1mu počas kenozoickej 
histórie bazénu (aktívna magmatická činnosť, 
vysoká teplota a rýchly pokles sedimentov). 
Organická hmota materských uloženín rýchlo 
prešla termobarickými podmienkami bioche
mickej ranokatagenickej tvorby plynu. 

V období, keď bola organická hmota ma
terských sedimentov v podmienkach v rchne j 
plynogenetickej zóny, pokračujúci pokles ra
Jonu bránil vzniku štruktúrnych pascí. 
Hlavná masa lokálnych štruktúrnych foriem 
vznikla až v období regionálnych zdvihov . 
K strate plynu ranej generácie prispela aj 
intenzívna tektonická činnosť. 

Ložiská ropy sa viažu na pleistocénne eta
py vzniku štruktúrnych pascí. Ropa týchto 
ložísk je v h lbke väčšej ako 800 m a j e syn
genetická so sprievodnými uloženinam i. 

Neprítomnosť vrchnej plynonosnej zóny je 
charakteristická pre ďalšie bazény regiónu 
s výrazným geotermickým režimom (napr. 
sarawacký, ju žnú a strednú časť sumatrian
skeho bazénu) . V týchto bazénoch, vo vrch
nej časti sedimentárneho profilu, je vy vinutá 
zóna epigenetickej roponosnosti s ropou mig
račnofiltračného lemu. 

V bazéne Uecu dosahuje sedimentár ny po
kryv (pleistocén - miocén) mocnosť až 6 km. 
Ložiská plynu a ropy sú neogénneho veku. 
Geometr ický gradient sa pohybuje od 2,5 do. 
3,4 °C/100 m. 
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Podobne ako v západoeurópskych vrásne
n ých bazénoch možno aj v bazéne Uecu vy
členiť vrchnú plynonosnú zónu s epigene
tickou roponosnosťou v jej spodných častiach. 
Zónu syngenetickej roponosnosti japonskí 
vedci pre rad ukazovateľov odmietajú. Medzi 
najdôležitejšie patria zmeny v profile vo 
vzťahu obsahu uhľovodíkov v hornine a pó
rovitosti ílových sedimentov (v hlbke 1800 m 
sa výrazne znižuje obsah uhľovodíkov v hor
nine a podstatne sa zvyšuje pórovitosť ílo
vých sedimentov). 

Za syngenetickú sa v tejto panve pokladá 
ropa vrchného miocénu. Pliocénne sedimenty 
a sedimenty vrchnej časti miocénu sú prak
ticky plynonosné, miestami s ložiskami ľah
kej fil trátovej ropy. 

Doterajšie výskumy v sledovaných ropo
nosných a plynonosných bazénoch - pre
važne neogénneho veku - umožnili urobiť 

k onkrétne závery. ,Je to zrejmé z tab. 2. 
Rozloženie uhľovodíkov podľa fázového zlo
ženia v profile kenozoických sedimentov 
ovplyvňujú dva hlavné faktory - intenzita 
tepelného režimu a rýchlosť sedimentácie. 
V bazénoch s intenzívnym tepelným režimom 
a vrásami s vysokými amplitúdami (rýchlosť 

RECENZIA 

František Cech : Ložiská palív - vzfah 
k hlbinnej stavbe panonskej panvy a kar
patského oblúka 

Geologický ústav D. štúra v Bratislave 
vydal ve své edici Západné Karpaty, séria 
geológia, pod číslem 8 s vročením 1982 
monografii profesora ložiskové geologie na 
Univer zite Komenského (rozsah knihy 148 
stran a prílohy, cena výtisku 30 Kčs). 

Jde o práci u nás svého druhu prukopnic
k ou, protože reší problematiku kaustobiolitu 
videnou ze zcela nového zorného úhlu. Do
savadní geologické pohledy na ložiska kausto
biolitu se ve své vétšiné geotektonickému 
zpusobu rešení buď vyhýbaly, nebo se mu 
vénovaly jen okrajové. Současný stav geolo
gického výzkumu ukazuje, že pro prospekci 
je nutný prechod od detailních strukturné
geologických postupu k širším regionálním či 
nadregionálním geotektonickým studiím. 

V recenzované monografii byly učineny 
kroky k takovému modernímu výzkumu. 
Práce se soustreďuje na nékolik hlavních 
okruhu. Predné je t o problém obecného 
v zniku pánví vycházející z predpokladu 

sedimentácie väčšia ako 0,3 mm/1 rok) sú 
prevažne tekuté uhľovodíky, pretože sa rých
lo striedali biochemické, ranokatagenické a 
stredokatagenické zóny tvorby plynov. Tento 
fakt ovplyvnila absencia vrchnej plynonos
nej zóny napr. v severojávskom, sarawac
kom a tha jskom bazéne, kde sa geotermický 
gradient (do 5 °C/100 m) spája s vysokou 
rýchlosťou sedimentácie (do 0,56 mm/1 rok). 
Naproti tomu je v panónskom bazéne geo
termický gradient tiež 5 °C/100 m, ale rých
losť sedimentácie nižšia ako 0,3 mm/1 rok. 
Tento fakt vedie k náhľadu, že v období, keď 
boli materské horniny v štádiu ranokatage
nickej až strednokatagenickej tvorby plynu, 
nastávala akumulácia plynových ložísk. 
Najväčšiu mocnosť vrchnej plynovej zóny 

a najhlbšie uloženie zóny syngenetickej ro
ponosnosti (viac ako 4 km v jadranskom ba
zéne) možno vysvetliť nízkymi hodnotami 
geotermického gradientu a relatívn e malou 
rýchlosťou sedimentácie neogénu. 

Získané poznatky o zákonitostiach možno 
využiť na prognózovanie fázovéh o obsahu 
uhľovodíkov pri prieskumn~-ch vyhľadávacích 
prácach v roponosných a plynonosných ba
zénoch kenozoického veku. 

existence zlomu a poruchových zón, apliko
vaný dále na neogenní pánve K arpat a 
zvlášté Západních Karpat. Zde se opírá 
o poznatek, jak bloková stavba hlubokého 
fundamentu zpusobuje pri pohybech i pod 
nasunutými jednotkami propracovávaní zlo
mu k povrchu, kde v nasunutých jednotkách 
kopirují pak svazky lineárních flyšových 
vrás hlubinná rozhraní. Protože geofyzikálni 
údaje svedčí o tom, že hlubinné zlomy pochá
zejí z plášte, jehož povrch vykazuje nejvétší 
výškové rozdíly na hranici jednotek, vychází 
autor z oprávneného predpokladu, že diskon
tinuity se uplatňovaly a dedične ovlivňovaly 
rozdílnou mobilitou jednotek i po stovky mi
liónu roku. Základ geologického vývoje ve
doucího ke genezi ložisek uhlí, resp. i ropy 
a zemního plynu, vidí autor ve vzn iku hlu
binné blokové (kernéJ stavby v širších regio
nálních souvislostech. 

Kniha svým pojetím není určena jen pros
pekčním geologum, ale neméne užitečnou 
četbou je i po regionálni geology a vubec pro 
geology zajímající se o soudobý geotektonic
ký p r ístup. 

R. Kvet 
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Tectonic pulsation of the East Slovakian Cenozoíc and its relation to the 
Pieniny Klippen Belt 

Changes of paleocurrent orientation, extents and orientations of basins 
are the results of intensive tectonic processes. Using these data, a varie
gated set of tectonic phases changing the regime of Lower and Upper 
Cenozoic sedimentation has been discerned. The Pieniny Klippen Belt 
as a tectonic unit influences these changes but from the Upper Ba
denian. 

Východoslovenské flyšové pásmo na V 
od Vysokých Tatier, ako aj neogénna pan
va východne od hornádskeho poruchového 
systému prekonali počas svojho vývoja 
v kenozoiku výrazné tektonické zmeny. 
Dynamický a kinematický prístup k sedi
mentácii vektorových prvkov, zmenám prí
brežných čiar, posunom osi sedimentač

ných bazénov, ako aj stupeň deformácií 

dávajú podklad na rekonštrukciu intenzív
nejších , resp. menej výrazných tektonic
kých úsekov v terciéri. 

Východoslovenský sedimentačný priestor 
na rozhraní mezozoika a paleogénu cha
rakterizuje starši,a literatúra tak, že sa ·os 
sedimentačného priestoru presťahC?'vala 

ďalej na S. P ovedané inými slovami fly
šový sedimentačný priestor mal od obdo-
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bia vrchnej kriedy svoj bazén, ktorý za
plňajú klastiká z kordilérových zdrojov. 
Tieto zdrojové oblasti sú dnes predmetom 
štúdia tektonikov, stratigrafov, ako aj se
dimen tológov. 

Bloková príkrovová stavba centrál
nych Karpát má svoje pokračovanie nielen 
pod sedimentmi centrálnokarpatského pa
leogénu a neogénu východného Slovenska 
(potvrdenú hlbkovými vrtmi), ale pravde
podobne aj pod vonkajším flyšovým pás
mom. Veľká mocnosť flyšových sedimen
tov je pri dnešných technických možnos
tiach prekážkou ich preniknutia hlbokými 
vrtmi a rovnako ani geofyzikálne práce 
neposkytujú podklady, ktoré by umožnili 
pr esnejšie zostrojiť aspoň prvé makety 
m áp podložia vonkajšieho flyšu. Práve 
staršie, zmiznuté bloky, r esp. celá ich 
sústava tvorila v minulosti oblasti, z kto
rých pochádza materiál flyšových, ale 1aj 
neogénnych sedimentov. 

Druhým veľmi výrazným tektonickým 
obdobím bol vznik neogénneho sedimen
tačného priestoru. Toto obdobie bolo cha
rakteristické takou tektonickou aktivitou 
blokov, že časť blokov mala klesajúcu ten
denciu a na jej povrchu sa vytvoril sedi
mentačný priestor s jeho vlastnou sedi
mentáciou. Transkarpatská depresia (vý
chodoslovenská neogénna panva a zakar
patský vnútorný prehyb) vzniklia na 
cca 40 km širokom a 200 km dlhom geolo
gickom bloku, resp. menších blokoch so 
zložitou vnútornou stavbou (Rudinec -
Slávik, 1973; Sviridenko, 1976; Rudinec 
et al., 1981). Členité podložie neogénu vý
chodného Slovenska n a V od hornádskeho 
por uchového systému sa skladá z hornín 
kryštalinika, mezozoika , ak o ,aj paleogénu 
(Rudinec, 1980). 

Významné zmeny prínosu klastík 

Obdobie medzi mezozoikom a paleogé
n om vo flyšovom sedimentačnom priestore 

sa vyznačova1o tým, že klastiká distálneho 
flyšu (lupkovské vrstvy - vrchná krieda) 
boli po bazéne nesené od SV na JZ 
(obr. 1). Lupkovské vrstvy vystupujú na 
povrch v severovýchodnom rohu nášho 
územia v duklianskej jednotke. Ich rozší
renie na JZ pravdepodobne siaha až do 
oblasti bradlového pásma. Vrchnokriedové 
cisnianske pieskovce, resp. pieskovce Veľ
kého Bukovca z nadložia lupkovských 
vrstiev nesú znaky rýchlej sedimentácie. 
Rozsiahle šošovky mikrokonglomerátov 
v hrubozrnných masívnych pieskovcoch 
svedčia o proximalite prostredia ich depo
zície. Hrubé masívne cisnianske p ieskovce 
(V. Bukovca) majú zväčša smer prínosu 
materiálu od JV. Náhla zmena nielen lita
faciálneho obsahu, ale aj zmena vektorov 
paleotransportu materiálu (obr. 2) svedčí 

o tektonickom zásahu tak zdrojovej ob
lasti, ako aj o mieste depozície klastického 
materiálu. Toto časové obdobie sa zhodo
valo s laramskou .fázou vrásnenia. Tak ako 
každá predchádzajúca fáza vrásnenia aj 
laramská má oblasti, v ~torých s,a preja
vila ako vrásnivý, resp. deštrukčný feno
mén. Na iných miestach sa prejavila ako 
tvorivý element nových sedimentov, ktoré 
ďalší deštrukčný fenomén mradšej fázy fy
zikálno-mechanicky menil na vrásy, pre
šmyky, n ásuny, sigmoidy atď. Preto cis
nianske pieskovce (V. Bukovca) považu
j eme za odraz laramských tektonických 
procesov. 

Obdobie spodnej časti paleogénu (paleo
gén - spodný eocén) sa až do st r edného 
eocénu vyznačovalo pokojnou flyšovou 
sedimentáciou bez výrazných tektonických 
impulzov. Detritický materiál bol donáša
ný z južnej zdrojovej oblasti a po sedi
mentačnom priestore s·a triedil od JV na 
SZ (obr. 2). Výraznejšie tektonické zmeny 
vo flyšovom bazéne sa registrujú od stred
ného eocénu. Postupné prehlbovani~ flyšo
vej sedimentačnej oblasti spôsobilo trans
gresiu a zarezávanie sa paleogénneho 
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Obr. 1. Rozšírenie vrchnej kriedy. 1 - dnešné vystupovanie n a povrch, 2 -
2 - pravdepodobné rozšírenie, 3 - predpokladané spojenie s m orom, 4 - smer 
transgresie, 5 - smer paleotransportu. Vysvet livky k obr. 1-42 
Fig. 1. Extent of Upper Cretaceous sediments in Eastern Slovakia. 1 - recent sur
fi cial extent, 2 - probable extent, 3 - interconnection with marine areas, 4 -
d irection of tran sgression, 5 - direction of paleotransport. Explan ation to figs 1-12 

mora do centrálnych Karpát. Klastický 
materiál naďalej dodávala južná kordiléra 
ako v spodnom paleogéne. Tento strati
grafický úsek v južnej časti flyšového ba
zénu mal prínos klastík od juhovýchod
ných, resp. juhozápadných blokov z pod
ložia transkarpatskej depresie (obr. 3). 

Z rozboru prínosu klastík v časovom 

úseku vrchnej časti paleogénu vyplýva, že 
tektonické dianie, ktoré t ento prínos do 
sedimentačného priestoru regulovalo, bolo 
pozvoľné. Vyznačovalo sa prehlbovaním 
flyšového sedimentačného priestoru v dô
sledku tektonickej pr edispozície. Koncom 
olig,océnu najpravdepodobnejšie nastala 
istá pr iestorová degradácia paleogénneho 

sedimentačného bazénu a jeho redukcia. 
Zaplavené zostali iba niektoré časti flyšu, 
cez ktoré bolo spojenie s čelnou predhlb
ňou. 

Podľa starších predstáv prepojenie 
spodnomiocénneho sedimentačného pries
toru s morom na východnom Slovensku 
boio od JZ a J (Seneš, 1961 ; Ďurica, 1976) 
a azda ešte a j Z (Cverčko, 1976). 

Prepojenie od SZ cez úzky záliv v pries
tore širšieho okolia bradlovéh o pásma 
predpokladá R. Rudinec (1977). A j 
J. Cverčko (1977) okrem prepojenia od Z 
n a JZ pripúšťa v I. a II. št ruktúrnej etáží, 
k toré vyčlenil (eger spodný b áden), 
spojenie bazénu od S cez flyš, odkiaľ boli 



504 . v 15, 1983 Mineralia slo ., 

PĽR ·. g 
~-

? 

J''<"--:..~ . / 

/- n . , 
. ' ' 1 o . \ r· " , 

/ 

c:,._/ - \.'-i 

0 Poprad 

0 Prešov 

0 KOŠICE 

Bratislava 

10 20 30 40 50 km 

t . aleogénu . dnej čas I P diments Rozšírenie spo Paleogene se Obr. 2. t of Lower Fig. 2. Exten 

p ĽR i 
r 

r ~ r -,.,r ), / L _ ~ 
1 

,-

,1 
\ 
/ 
. ,--. 1 _____ .,. 

~ 
Bratislava-~ 

IO 20 30 t,O 50 km MĽR 

. aleogénu . rchnej časti P ediments Rozšírenie v Paleogene s Obr. _3. tent of Upper Fig. 3. Ex 

o Michalovce, 

o Trebišov 

I 
} 

1 

/ 
/ 

<()_ 
~ ~: 

/ /\; 



J. Nemčok, R. Rudinec: Tektonický pulz terciéru východného Slovenska 505 

neskôr neogénne sedimenty oddenudované. 
Podľa rozšírenia spodnomiocénnych se

dimentov v transkarpatskej depresii sa 
zdá, že spojenie s morom s čelnou pred
hlbňou bolo vo väčšom rozsahu v priesto
re dnešných flyšových Karpát, a to ako na 
území východného Slovenska, tak aj v Za
karpatsku. Doznievajúce pohyby pyrenej
skej horotvornej fázy spôsobili čiastočné 

vyzdvihnutie „zemplínskeho bloku" včíta

ne vrchnopaleogénnych flyšových sekven
cií a zľllačnú redukciu oligocénneho pries
toru na jeho severnom úpätí. Zásluhou 
istej tektonickej predispozície v jeho se
verozápadnej časti vznikali zlomy pokle
sového charakteru približne smeru V-Z. 
V tomto období sa vlastne začal formovať 
zárodočný sedimentačný bazén egera na 
r ozhraní oligocén spodný miocén 
(chat - eger). Jeho plošný rozsah dnes 
ťažko presnejšie určiť. Časť sedimentov 
bola v dôsledku výzdvihu flyšových Kar
pát oddenudovaná. Malý r elikt sa uchoval 

PĽR 

-· 
o Ftlprad 

iba v prešovskej depresii (obr. 4). 
V dôsledku začínajúcich sa helvétskych 

horotvorných pohybov sa ďalej prehlboval 
a rozširoval spodnomiocénny bazén v egen
burgu hlavne na V až do karpatskej ob
lasti a čiastočne na JV (obr. 5). Na S zá
plava prekročila dnešný rozsah bradlové
ho pásma, spojenie s morom bolo od SZ 
a azda aj zo SSZ. 

Ku koncu tohto obdobia sa v dôsledku 
sávskych horotvorných pohybov panónsky 
masív opätovne zdvihol, a tak nastala 
regresia mora a zánik spodnomiocénneho 
bazénu. Počas celého otnangu tu bol stra
tigrafický hiát. 

Nová transgresia sa uplatnila v dôsledku 
staroštajerských pohybov v karpate hlav
ne od SZ a neskôr mohlo existovať spoje
nie v širšom r ozsahu od S. Jeho rozsah bol 
podstatne väčší a širší ako v egenburgu 
(obr. 6). Os sedimentačnej panvy sa 
v tomto období už posúvala viac na JZ. 
Úzkym zálivom sa karpatské more dostá-
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Obr. 4. Rozšírenie egera 
Fig. 4. Extent of Egerian sediments 
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Fig. 5. Extent of Eggenburgian sediments 
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Obr. 6. Rozšírenie karpatu 
Fig. 6. Extent of Karpatian sedimen ts 
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valo cez choňkovskú depresiu východne od 
Michaloviec až do severnej časti zakarpat
ského vnútorného prehybu. Jeho rozsah, 
hlavne na S, bol pôvodne väčší, ako ho 
poznáme dnes. 

Ďalšie oživenie tektonických pohybov sa 
odra zilo v spodnom bádene za štajer
ských horotvorných procesov, a to ďalším 
rozšírením okraja bazénu hlavne smerom 
na J a posunom jeho osi ďalej na JZ. Za
plavený bol aj zemplínsky ostrov (obr. 7). 
V severozápadnej časti sa spodný báden 
pozvoľna vyvíjal z karpatu bez zreteľnej 

diskordancie, ktorú možno pozorovať hlav
ne v južných a severovýchodných okrajo
vých častiach (podvihorlatská oblasť). 

V plytkovodnom bazéne subsidenciu kon
trolovali synsedimentárne pozdižne a sčas
ti priečne zlomy. Odrazom zintenzívnenia 
tektonických procesov v tomto období 
bola búrlivá regionálna sopečná činnosť 

u nás, ako aj na území terajšieho sever
ného Maďarska a v zakarpatskom vnútor-

PĽR 

Obr. 7. Rozšírenie spodného bádenu 
Fig. 7. Extent of Lower Badenian sediments 

nom prehybe. Ide o kyslé eruptíva - ryo
lity a ich pyroklastiká. Ku koncu tohto ob
dobia sa zdvihla severovýchodná časť ba
zénu a nastala regresia mora z pries torov 
podvihorlatskej oblasti a severných častí 

zakarpatského vnútorného prehybu. Zdá 
sa, že sa v tomto období postupne preru
šilo spojenie bazénu od S a zostávalo iba 
od SZ. 

Pod vplyvom pokračujúcich štajerských 
horotvorných procesov sa ďalej „upr avil" 
miocénny sedimentačný priestor v stred
nom bádene, t. j. zúžil sa a predižil (obr. 
8). Prerušilo sa dovtedajšie spojenie cez 
úzky záliv v podvihorlatskej oblasti so se
vernou časťou zakarpatského vnútor ného 
prehybu. Ďalšie poklesávanie panónskeho 
masívu sa odzrkadlilo v transgresii stred
nobádenského mora do severných častí 

Maďmska a južnej časti zakarpatského 
vnútorného prehybu na miestach, kde sa 
stredný báden pozvoľne vyvíjal zo spod
ného a v dôsledku synsedimentárných zlo-
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Obr. 8. Rozšírenie stredného bádenu 
Fig. 8. Extent of Middle Badenian sediments 

mov sa sedimentačný priestor prehlboval. 
Spojenie s morom predpokladáme aj na
ďalej ešte od SZ. Obdobie je charakteris
tické podstatným útlmom sopečnej čin

nosti. 
Kulminácia štajerských pohybov sa vo 

východoslovenskom neogéne začala preja
vovať vo vrchnom bádene, keď v orientácii 
neogénneho sedimentačného priestoru (obr. 
9) nastali najväčšie premeny. Toto obdobie 
zahŕňa R. Rudinec (1977) do druhého vý
vojového cyklu východoslovenského neo
génu. J . . Cverčko (1977) od vrchného báde
nu, ktorý z,ačleňuje do III. štruktúrnej 
etáže, počítal so vznikom vlastnej výcho
doslovenskej panvy v jej dnešnej podobe. 
Toto obdobie v spodnej časti reprezentuje 
bolivino-buliminová a vo vrchnej rotalio
vá zóna (klčovské súvrstvie). Zdá sa, že 
v spodnej časti ešte doznievalo spojenie 
sedimentačného priestoru s morom na SZ, 
aj keď mohlo v zárodkoch existovať spo
jenie už aj od J. Vrchná časť tohto súvrst-

via - klčovská iácia - ukazuje, že sa za
čali dvíhať flyšové Karpaty na S , a tým 
sa definitívne prerušilo spojenie s morom 
od SZ. To sa odzrkadlilo v ďalšom vývoji 
neogénnej molasy. Hlavným zdrojom ma
teriálu do nadložných bazénov sa už stali 
flyšové súvrstvi,a zo S. 

Spodná pelitická časť vrchného báde
nu - bolivino-buliminová zóna zaberá 
hlavne Východoslovenskú nížinu. Jej zá
padný okraj je v priestore Slanských 
vrchov. V tomto období bol ešte zapla
vený aj zemplínsky ostrov a začal sa po
stu pne vynárať až vo vrchnej rotaliovej 
zóne (klčovské súvrstvie). Klčovské súvrst
vie má v severnej časti bazénu podst atne 
väčšie rozšírenie na Z a JZ. V Košickej 
kotline klčovské súvrstvie postupne trans
gredovalo na stredný a spodný báden. kar
pat a paleozoikum (Čverčko et al. , 1968). 

Zintenzívnenie tektonických pohybov 
v širšom okolí malo za následok zvýr az
nenie hlbkového dosahu niektorých tekto-
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Obr. 9. Rozšírenie vrchného bádenu 
Fig. 9. Extent of Upper Badenian sediments 

nických línií asi až do vrchného plášťa. 

Dokladom toho je obnovenie vulkanickej 
činnosti a v juhozápadnej časti panvy prvé 
prejavy intermediárneho vulkanizmu (py
roxenické andezity a ich pyroklastiká). 
Celé toto obdobie sprevádzali aj prejavy 
kyslého vulkanizmu, ,a to ako v južnej, 
tak aj v severnej časti vrchnobádenského 
bazénu. Intenzívne tektonické procesy po
ložili základ zložitej kryhovej stavbe úze
mia, ktorá sa v sarmate postupne vyví
jala do dnešnej podoby. Do tohto období-a 
možno klásť aj začiatok štruktúrneho pre
javu bradlového pásma, ktoré sa defor
movalo a tektonicky rozsegmentovalo naj
mladšou tektonikou v sarmate a ~podnom 
panóne. Na toto sčasti upozornil B. Leš
ko - O. Samuel (1968, s. 140). 

Doznievanie štajerských horotvorných 
procesov späté s vrásovými pohybmi vo 
flyšových Karpatoch bolo hlavným činite
ľom, ktorý ovplyvňoval sarmatský sedi
mentačný bazén rozširujúci sa na J do 

\.. f""', 
l,· ....... '--, 

\_ 
\ 
\ 

MĽR a na JV do zakarpatského vnútor
ného prehybu (obr. 10). Oproti vrchnému 
bádenu sa sarmatský bazén čiastočne re
dukoval na S -a rozšíril sa hlavne n a SV 
(podvihorlatská oblasť) a na JZ (Košická 
kotlina). Spojenie s morom bolo výlučne 

od J, takže znos materiálu sa uplatňoval 
hlavne od S 1a iba sčasti od Z a zemplín
skeho ostrova. Naopak, postupujúca trans
gresia na SV zaplavila sobranecký ostrov. 

Intenzívnu subsidenciu v sarmatskom 
období kontrolovala poklesová tektonika 
v pozdížnom aj v priečnom smere. Pre
orientovanie sa tektonických línií a inten
zívne pohyby po nich už od vrchného bá
denu kulminovali v spodnom a strednom 
sarmate. Vo vyššom sarmate možno p ozo
rovať ich postupné doznievanie a pri nie
k torých aj zánik intenzity. Výsledkom 
týchto pohybov bolo dotvorenie zložitej 
k ryhovej stavby a iba ojedinele náznaky 
vrásových štruktúr vznikajúcich v dôsled
k u silných tangenciálnych tlako·; v cen-
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Obr. 10. Rozšírenie sarmatu 
Fig. 10. Extent of Sai·matian sediments 

trálnych častiach panvy. Isté náznaky vrá-. 
savých štruktúr možno pozorovať aj v so
ľonosných súvrstviach. 

Postupné vyzdvihovanie severnejších 
flyšových Karpát spôsobilo na východnom 
Slovensku ďalšie zmenšov:anie neogénneho 
sedimentačného priestoru v panóne a pon
te. Z toho obdobia sa tu vo väčšom roz
sahu zachovali sladkovodné jazerné sedi
menty v juhovýchodnej časti panvy ,a 
menší relikt na J Košickej kotliny (obr. 11). 
Bazén bol plytký, s maximálnou subsi
denciou v juhovýcggdnej čas.ti, kde hrúb
ka sedimentov dosahuje okolo 1000 m, čo 
je výsledok doznievajúcich syngeneticky 
pôsobiacich zlomov. 

Panónsko-pontský bazén na nrašom úze
mí predstavoval vlastne iba severné vý
bežky veľkého panónskeho bazénu s mo
hutnou subsidenciou na území MĽR. 

Charakteristickou črtou tohto obdobia je 
ukončenie neogénneho subsekventného vul
kanizmu (najskôr kyslé pyroklastiká a na-

MĽR 

pokon m ohutné výlevy intermediárnej 
lávy; Vih orlat, Slanské vrc':ly ... ). 

Zánik neogénnej sedimentácie na vý
chodnom Slovensku predstavuje plytké 
sladkovodné pliocénne vysychaj úce jazero 
v jej juhovýchodnej časti (obr. 12). 

Litofácie ako odraz tektoniky 

Dôvodov, prečo sú v sedimentačnom ba
zéne terciéru na jednom mieste uložené 
sediment I:O.V,'l'.l-a,kéflo veku, ale iných lito
faciálnych, biologických, resp. sedimentár
no-pnrog rafických vlastnos,tí, je viac. a l~ 
jedným z najhlavnejších faktorov takej 
výraznej diferenciácie boli tektonické pro
cesy. Už len fakt , že jestvujú vyvýšeniny 
a depresie, je dokladom tektonickej priori
ty pri vzniku sedimentov. Ich litofaciálna 
členitosť je dôsledkom zákonov granulo
metrickej diferenciácie. Procesmi sedi
mentácie sa zaoberal rad autorov . Dali od
poveď n a otázku, prečo napr. distálne, 
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resp. proximálne sedimenty majú v sedi
mentačnom bazéne svoje pevné miesto. 

Na rozhraní kriedy a paleogénu sa vo 
flyšovom sedimentačnom priestore nahro
madil hrubý litofaciálny horizont hrubo
zrnného pieskovca s častými vložkami 
mikrokonglomerátov. Tento výrazný hori
zont (= litostratigrafická jednotka) je ve
dúcim horizontom takmer vo všetkých 
flyšových karpatoch, aj keď pod odlišný
mi pomenovaniami (cisnianske pieskovce, 
pieskovce V. Bukovca, tvarožecké pieskov
ce, solánske pieskovce). Je výsledkom in
tenzívnej erozívno-transportačnej činnosti 

v miestach flyšovej depozície. Túto inten
zívnejšiu erozívno-transportačnú činnosť 

mohli vyvolať len výrazné tektonické zme
ny tak v oblasti znosu, ako aj akumulácie. 

Druhým výrazným litofaciálnym hori
zontom, resp. horizontmi (litostratigrafic
kými jednotkami) sú strednoeocénne ba
zálne litofácie vnútornokarpatského paleo
génu, ako aj malcovsko-menilitovej série. 

Veľký stratigrafický hiát medzi vnútor
nokarpatským paleogénom a centrálnymi 
Karpatmi spôsobila tektonicky vyzdvih
nutá oblasť, ktorá začala postupne klesať 
a posúvať sa smerom na S. Preto sa pô
vodne presunutá os flyšovej sedimentačnej 
oblasti sťahoval:a od S na J. Transgresia 
paleogénneho mora poc;tupovala od S na J 
a prínos materiálu do flyšového bazénu 
bol práve opačný. 

Bazálny paleogén vo forme zlepencov, 
brekcií a numulitových vápencov vystu
puje nielen na styku (okrajoch) paleogénu 
s centrálnymi Karpatmi, ale aj vo vrtoch 
(Vlachy-1, Lipany-1, 2). Aj pod menilito
malcovskou sériou - v styku s magurským 
flyšovým, ako aj bradlovým pásmom sú 
zlepence, ktoré majú často sklzový charak
ter. Ich nadložné litofácie poukazujú na 
pokojnú sedimentáciu s prehlbujúcim sa 
miestom depozície. 

Do plytkomorského egerského bazénu, 
ktorý vznikol na rozhraní chat - eger, bol 

materiál transportovaný hlavne z J a JV. 
Zrná pieskovca sú poloopracované a uka
zujú na relatívne malý transport z pre
važne metamorfovaných a vyvretých hor
nín. Subsidencia pokračovala v bazéne 
pozdiž zlomov poklesového charakteru a 
dosiahla maximálne 500 m (prešovská de
presia). 

Znos materiálu do naďalej sa prehlbu
júceho a plošne sa rozširujúceho vyššieho 
egenbursk-ého bazénu · bol generálne z J. 
V dôsledku syngenetických a do panvy za
klesávajúcich zlomov sa ukladal sivý íl, 
pieskovec a zlepenec v maximálnej moc
nosti až 1000 m. Detritické polohy, najmä 
v spodnej časti súvrstvia, charakterizuje 
gradačné konvulútne a šikmé zvrstvenie. 
Objavujú s1a tu veľmi tenké vrstvičky lig
nitu. Obliakový materiál tvorí hlavne 
kremeň a karbonáty. Na konci tohto ob
dobia sa začali prejavovať prvé príznaky 
vulkanickej činnosti -- kyslé pyroklastiká. 

V novoobjavenom karpatskom bazéne sa 
po otnanskom hiáte postupne uplatnila 
transgresia od SZ na JV. Materiál do ba
zénu prichádzal najmä z J a JV. Na báze 
sú to klastiká, pieskovec a zlepen ec s dob
re opracovanými obliakmi. V západnej 
časti bazénu tv,oria hlavný podiel obliakov 
karbonáty , v severnej, centrálnej a severo
východnej časti metamorfované horniny. 
Vo východnej časti sú ekvivalentom detri
tickej fácie tmavé ílovce. Vyššie táto fácia 
prechádza do regionálne rozšírenej che
mogénnej sedimentácie (soľ, anhydrit). 
Sedimentačný cyklus zavŕšil moh utné sú
vrstvie pestrého fialovohnedého ílovca, 
svedčiaceho o silne oxidačnom prostredí. 
Mocnosť sedimentov dosiahla maximálne 
1700 m. 
Naďalej sa zväčšujúci miocénny bazén 

v spodnom bádene bol litologick y repre
zentovaný mohutným vulkanicko-detritic
kým komplexom hornín. Jemnozrnný 
svetlosivý vápnitý a vápenato-tufitický 
silne spevnený pieskovec sa strieda so 
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svetlozeleným a bielym ryolitovým tufom 
a tufitom. V pieskovcoch možno pozorovať 
hojný uhoľný pigment a v okrajových 
častiach prechádzajú do polymiktných 
zlepencov s prevahou obliakov kremeňa a 
karbonátov. Tufitické a piesčité partie sú 
oddelené tenkými vrstvami tmavého ílov
ca. 

Opätovným oz1vením syngenetických 
ok rajových zlomov sa v strednom bádene 
zintenzívnila subsidencia a bazén sa pre
hlbil, čo sa odrazilo predovšetkým v peli
t ickom vývoji tmavých ílovcov. Piesčitej

šie, menej výrazné polohy sa objavujú iba 
na báze v okrajových častiach. Zavŕšením 
tohto obdobia bola hlavne v severnej časti 
bazénu rozsiahla druhá soľná sedimentá
ciia (soľ, anhydrit, sadrovec) a pieskovec. 
Znos materiálu do panvy bol zo Z a V. 

Po ukončení evaporitovej sedimentácie 
stredného bádenu sa v spodnej časti vrch
n ého bádenu (bolivino-buliminovej zóne) 
p rehibil bazén a pokračovala hlbokomor
ská pokojná sedimentácia monotónnych 
t mavých ílov. Ojedinelé nevýrazné piesči
tejšie polohy sa vyskytujú hlavne v juho
západnej časti panvy, kde sa postupne za
čínal vynárať zemplínsky ostrov ako nová 
zdrojová oblasť, a to hl,avne počas vrchné
ho obdobia - r otaliovej zóny. 

Podstatné- sedimentačné zmeny, najmä 
v severnej časti panvy, sa odohrali vo 
vrchnej časti tohto obdobia (klčovské sú
v rstvie) , keď do pokojného bazénu nastal 
veľ,ký príval detritického - ílovitého ma
teriálu. Klastiká prevládajú hlavne v spod
nej časti. Litologicky ide o jemnozrnný až 
hrubozrnný vápnitý pieskovec až zlepe
nec. Obliaky sú pomerne dobre opraco
vané a prevažujú medzi nimi karbonáty 
(až 80 %). Smerom do nadložia sa obja
vujú obliaky kremeňa, m etakvarcitu a 
kremenitého porfýru. V prevažne vápni
t om tmele je v hojnej miere kyslá tufitic
k á prím es. P ribližne na spojnici Micha
lovce - Sečovce sa r ozprestierala delta rie-

ky, ktorá do intenzívne zaklesávajúceho 
bazénu prinášala ohromné masy mat eriálu 
od S a SV (mocnosť sedimentov vyše 
2000 m). 

Neogénna subsidencia na východnom 
Slovensku kulminovala vo vyššom sar
matskom bazéne, k torý má širokú paletu 
hornín. V centrálnej časti panvy spodný 
sarmat litologicky reprezentuje sivý ílovec, 
ktorý okraj om do nadložia prechádza do 
piesčito-ílovitého vývoja. Hojný piesok a 
pieskovec a ich o bliaky ukazujú na dobre 
opracovaný materiál s prevahou flyšových 
hornín - pieskovce, rohovce, lydity a sil
tovce. V plošnom smere majú naj väčšie 

rozšírenie sedimenty stredného sarmatu, 
hlavne na S V do podvihorl:atskej oblasti. 
Litologicky ide o pestrý a uhľonosný íl 
s vrstvičkami a stopami lignitu s hojným 
tufogénnym materiálom. 

Smerom do vrchného sarmatu sa bra
kicko-polyhalinné prostredie naďalej vy
sladzovalo a postupne sa stávalo sladko
vodným. 

Vyzdvihnutie okrajov bazénu viedlo ku 
koncu sarmatského obdobia k postupnej 
redukcii bazénu, čo sa odzrkadlilo vo vzni
ku regresného cca 100 m mocného pies
čitého komplexu jemnozrnného p iesku, 
hlavne v juhovýchodnej časti b azénu 
(Veľké Kapušany - Kráľovský Chlmec) . 

Celý pomerne búrlivý vývoj sarmatu sa 
odzrkadlil v pestrej palete sedimentov 
s bohatým zastúpením sopečných produk
tov, 1a to intermediárnych aj kyslých. 
V južnej časti bazénu je známy m ohutný 
submarinný vulkanizmus (zemplínsko-he-

. rehovský vulkanický masív, Slávik , 1972). 
Menej významné, ale kontinuitné vy

zdvihnutie flyšových Karpát sa v panóne 
a ponte prejavilo pestrým faciálnym vý
vojom sedimentov v mocnosti 1600 m. 
V panve je to hlavne pestrý, uhoľný a t u
fitický íl so stopami lignitu prechádzajúci 
v okrajových častiach do piesku a pieskov
ca. V podvihorlatskej obJ,asti sú prftomn é 
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granátické ryolitové tufy. V južnej časti 

Košickej kotliny je to h lavne pestrý a 
uhoľný íl. Do nadložia táto fácia prechá
dza do piesčito-ílovitej a s relatívne bo
hatšou uhoľnou sedimentáciou (hnojnian
sko-sejkovské uhoľné súvrstvie). V tomto 
období sa v sedimentoch objavili nepra
v idelné lávové prúdy a pyroklastiká inter
mediárnej a kyslej lávy. 

Súvrstvie pliocénu reprezentujú v se
vernej časti hlavne pozdišovské vrstvy bez 
andezitových obliakov, ktoré smerom na 
J prechádzajú do piesčito-ílovitej fácie. Lo
k álne s1a v nich vyskytujú zložky lignitu 
(iňačovská uhoľná fácia). 

útlmom tektonickej aktivity sa neogén
na sedimentácia na východnom Slovensku 
v sladkovodnom pliocénnom jazere ukon
čila fáciou pestrého málo piesčitého ílu. 

Recenzoval O. Samuel 
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Tectonic pulsation of the East Slovakian Cenozoic and its 
relation to the Pieniny Klippen Belt 

JAN NEMČOK - RUDOLF RUDINEC 

The Carpathian Flysch Belt eastwards 
from the High Tatra Mts . and tl)e East Slo-

vakian Neogene Basin easternly from the 
Hornád fault system underwent, during their 
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Cenozoic development, distinct tectonic chan
ges. A dynamic and kinematic approach to 
the sedimentary features, vector elements, 
shoreline changes and shiftings of sedimen
tation basin axes together with the degree of 
deformation are the basis for the reconstruc
tion of more and less intense tectonic inter
vals during their Cenozoic clevelopment. 

Beginning from the Upper Cretaceous 
time, the sedimentation of flysch beds oc
curred in their own sedimentary basin filled 
up by clastics derived from cordillera 
sources. 

The block-and-nappe structure of the Cen
tra! Carpathians continues not only under
neath the sediments of the Centra! Carpat 
hian Paleogene and East Slovakian Neogene 
but, probably, even below the outer flysch 
bel t. The disappeared single block units 
a nd/or a whole system of such blocks created, 
in the past, an area yielding material into 
the flysch and even Neogene sediments. 

A very marked tectonic period is repre
sented by the foundation of the sedimenta
tion area of Neogene beds. This period is 
characterized by such activi ty of blocks 
when the subsiding tendency in part of 
ihese blocks led to the creation of sedimen
tation area over them with own sedimen 
tation. 

The tíme interval between the Mesozoic 
and Paleogene is recorded in t he sefiimen
tation area of flysch by shifting of distal 
flysch sediments (Lupkov beds of Upper 
Cretaceous age) from northeast to southwest in 
the basin. A sudden change, not only in the 
lithofacial content but also in vectors of 
paleotransports of the carried material (fig. 
2), points to tectonic influence in the source 
area and even in the deposition site. This 
interval of time coincides with the Laramian 
phase of folding. Hence, the Cisna sandston e 
(Veľký Bukovec area) may be considered t o 
r eflect the Laramian tectonic proceses. 

The Lower Paleogene tíme (Paleocene t o 
Lower Eocene) was characteristic, up to the 
Mi'ddle Eocene, by quiet flysch sedimentation 
without considerable tectonic impulses. The 
detritic material has been yield from south
ernly source area and became graded from 
the SE to the Ne (fig. 2). More pronou nced 
iectonic changes in the flysch basin may be 
registered from the Middle Eocene onwards. 
Clastic material for sediments h as been tňen 
s till derived from the southern cordillera with 

a difference as, during the Oligocene, it was 
distributed by currents trending from north
east to southwest in the centra! part of the 
flysch basin. Most probably, a certain area! 
deggradation and reduction of the P a leogene 
flysch basin occurred by the end of Oligo
cene tíme. F lysch areas of Eastern Slovakia 
remained further interconnected, v ia the 
foredeep, w ith that of later Neogene sedi
mentation a reas. Late m ovements of the 
Pyrenean phase of folding caused partia! 
emersion of the "Zemplín block u nit" th e 
Upper Paleogene flysch sequences including. 

In fact, th is time during the Oligocene -
Lower Miocene t u rn (Chattian - Egerian) 
represented the onset of embrional Egerian 
sedimentary basin (fig. 4). 

Due to the beginning Helvetian orogen ic 
movements, this L ower Miocene basin sub
sided and b roadened during the Eggenbur
gian eastwa rds into the Trans-Carpathian 
area and, parlly, even t o the southeast (fig. 
5) . By the end of t hi s tíme-interval, S avian 
movements led a gain to t he rise of t he 
Pannonian Massif . This led to the m arine 
regression and to the d isappearance of the 
former Low er Miocene basin. The whole 
Ottnangian is marked by a strat igraphical 
gap in the area. 

A new transgression has been reflected by 
older Styrian movements during the Karpa
tian tíme (fig. 6). The axis of the sedimen tary 
basin shifted, during this period, m ore t o the 
SW . Further revi val of tectonic m ovements 
lias been caused by Styrian orogenic move
men ts in the Lower Badenian tíme (fíg. 7). 
Intensive tectonic movements r esulted in 
considerable volcanic activity of regional 
extent producing acidic aruptives (rhyolite 
and pyroclastics). 

Under the influence of ongoing Styrian 
orogenic m ovements, t he Miocene sedimen
tary area became further modified during 
the Middle Badenian wheq. the basin 
elongated an d narrowed (fig. 8) . T h is time 
is character ized by considerable w eakening 
of the volcanic activi ty. The beginning of the 
culmination of Styrian movements appeared 
in the Upper Badenian. This t im e is marked 
by the -most revolutionary changes in t he 
orientation of the sedimentation area (fig. 9) . 
The Kolčov li thofacies points to the beginning 
rise of the flysch Carpathians in the north. 
Their rise led to the definite d isconpection 
w ith mari ne a reas in the northwest.: Flysch 
complexes in t he north became the main 
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source of material yields into the younger 
basins. 

More intensive tectonic movements affect
ing the wider surroundin g resulted in the 
increase of depth-ranges of several tectonic 
lines attaining, probably, the Upper Mantle. 
This is proved by the r eviva l of volcanic 
a ctivity a nd by first occurrences of inter
mediate volcanics in the south w estern part 
of the bas in (pyroxens andesi te and pyro
clastics). Acidic volcanites are evenly com
mon during the w hole period both in the 
southern and northern part of the Upper 
Badenian basin. Intensive tectonic move
ments resulted in the creation of a compli
cated block str ucture in the a rea which, 
grad ually from t he Sarmatian tíme, evolved 
to its recent shape. Also the beginning of the 
structural manifestation of the Pieniny 
K lippen Belt may be placed into this period. 

RE CENZIA 

R. Ď u ďa - D . S 1 iv k a : Minerály Sloven
ska. Zv. 1. 1. vyd. Bratislava, PRESSFOTO 
1982. 14 s. úvod. textu, 116 fareb. fo t. so sprie
v odným textom. účelový materiál pre Učebné 
pomôcky, n. p., Banská Bystrica 

Slovensko je už z histórie známe bohat
stvom minerálov a ich pomern e dobrou pre
skúmanosťou. O mineráloch Slovenska je 
m nožstvo príspevkov, štúdií či iných ložis
k ových publiká cií, a le ich ucelenejší prehľad 
doteraz chýbal. 

Recenzovaná obrázková p ublikácia je prvou 
časťou dvojdielnej práce o mineráloch Slo
v enska s obrazovými a faktografickými údaj
mi. V stručnom úvode sa okrem vývoja mi
n eralógie a všeobecných údajov prehľadne a 
in štr uktívne opisujú morfologické, fyzikálne, 
optické a chemické vlastnosti m inerálov, ich 
vznik v prírode a rozdelenie podľa upravenej 
m in eralogickej klasifikácie A G. Betechtina. 
V systematickej časti sú vydareným obrazo
vým materiálom opísané a zdokumentované 
prvky, sírniky , a sírne soli, kysličníky, hydro
x idy a uhli čitany. Minerály sa preberajú 
v triedach a skupinách a v ich rámci sú 
usporiadané podľa abecedy. Výber sa sústre
dil iba n a minerály vyskytujúce sa na Slo
vensku . Pri každom min eráli je stručná cha
rakteristika jeho vlastností dôležitých na 
identifikáciu, opis vznik u , odrody, použitie, 

Later, the Klipen Belt has been tectonically 
accomplished and segmented dur ing the 
Sarmatian and Lower Pannonian. 

Gradual r ise of the northern flysch Car 
pathians r esulted in further decrease of 
t he Neogene sedimentation extent d uring the 
Pannonian and Pontian. The Pannonian -
Pontian basin in Eastern Slovakia r epresen
ted only t h e m arginal portions of the huge 
Pannonian basin w ith considerable subsidence 
in today Hungarian t erritory. Characteristic 
fea ture of t his tíme-interval is the cease of 
the Neogen e subsequent volcanism in t he 
a rea. 

The extin ction of the Neogene sedimenta
tion in East Slovakia is marked by, sweet
w ater and dryin g out in its southeastern 
part, P l iocene lake. 

Preložil I. Varga 

výskyt a uvádzajú sa pn nom aj podobn é 
minerály. P opri podrobne opísaných n álezis
kách na Slovensku sa spomínajú a j význam
né lokali ty v českých krajoch a vo svete. Au
tori sa vyrovnali s m n ožstvom ú dajov a 
zhromaždili a j veľa nových a novoop ísaných 
m inerálov, pričom odkazujú aj n a zdroje 
vlastnej info rmácie. Málo známe a zriedkavé 
minerály dokumentujú minerálnu pestrosť. 
Tým publikácia p resahuje svoje pôvodn é za
meranie ako učebná pom ôcka pre žiakov a je 
vhodná a j p r e široký okruh odborníkov (mi
neralógov, geológov, muzeológov), ale a j 
ostatných záujemcov o lepšie poznanie m ine
rálov vyskytujúcich sa na Slovensku. 

Z pripomienok m ožno uviesť iba drobné 
nedôslednost i v terminológii, ako aj tlačové 
chyby v tex te , lenže tie celkovú úroveň t ohto 
dobrého a užitočného diela neznižuj ú . 

Recenzovaná p ublikácia je cenná a j este
tickou hodnotou a dôstojne r eprezentuje 
pestrý a p ozoruhodný svet nerastov Sloven
ska. Is te poteší, a le aj podnieti nový zá ujem 
o krásu a h odnoty minerálov, a ko aj o ich 
ochranu a uchovanie pre n asledujúce gene
rácie. Svojím významom pre výučbu, teóriu 
aj prax, ako aj boh atstvom údajov si zaslúži 
n aozajstné u znanie. Pretože je publikácia už 
rozobraná, treba dúfať, že sa čoskoro objaví 
v druhom vydaní, aby sa dopyt p o tákomto 
užitočnom diele uspokojil. 

Ján Hurný 
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Chryzotilový azbest z telies serpentinitov pri Jasove 
a Brezničke 

JÁN DERCO*, ŠTEFAN RICHTER** 

* Geologický prieskum, n . p. , stredisko ATNS, Jesenského 8/b , 040 01 Košice 
** Rudný projekt, PIO, n. p ., Festivalové nám. 1, 040 01 Košice 

( 5 obr . a 7 tab. v t exte) 

Doručené 24. 2. 1983 

XpK30TKJIOBblH a3ÔCCT cepneHTKHKTOBblX TCJI B paií:oHe .Hcosa H :6pe3HHqKH 

Xp.1130Tl1JIOBb!M a36ecT, KOTOpb!M Hax0,!ll1TCl! B Jll13ap,!l.11T0B0-Xpl130Tl1JI0B0M 
cepneHTl'IHl1Te B paÍIOHe 5Icosa npe,!lCTaBJil!CT rrorrepe'-IHO-BOJIOKHl1CTblM TJ,m 
c ,!lJil1HOÍI B0JIO'KOH 1,8 ,!l0 4 ,5 MM. C0CTOHT 113 xp1130TJíJia (70 %), aHTl1-
rop11Ta (10 %), K0PYH,!la (9 % ), KaJih~l1Ta (5 %) 11 0Kl1CJI0B )KCJie3a (? %). 
BoJIOKHa TIOKpb!Tbl aMOpqmo OllaJIOB'l1,!lHOM MaTepHaJIOM, '!TO cnoco6cTBYCT 
ero xpynKOCTb .11 IIOJIOC'!aT0CTb. ľ0,!leH ,[lJill np0.113BO,!lCT'Ba 1130Jill~l10 HHblX 
MaTep11anos 11 cepneHT.11H0B0ro rropo nIKa. 

Xp1130Tl1JIOBblM a36ecT, KO'l'Opb!M HaX0,1111TCll B aHTl1ľ0p11T0B0-MeTaynpa
MaqJ11TOBb!X TeJiax B paií:OHe Bpe3Hl1'-!Ka , rrpe,[tCTaBJieH rrp0,)IOJlbHb!Ml1 BOJIOK
HaMl1 ,)\JI.11HOÍI 30-40 MM. COCT0.111' J-13 xpl130Tl1Jia + aHTl1ľ0p11Ta (38-65 %), 
,)\OJ10Ml1Ta (25 %), MaľHC311Ta (25 % ), K0PYH,!la (1-1,5 %) U OKl1CJIOB )Ke
JIC3a (? %), Xp1130Tl1JI IIO,!lBep)KeH Cl1JibHOM ,!leCTPYK~l111 KPl1CTaJil1'!eCKOH 
perneTKU, Bb!Jl0 orrpe,!leJieHO HaJI11q11e aMOpqJHOM onaJI0 Bl1,IIHOM l1 Kap 6oHa
TOBOM np11Mec11 8' Xp.1130UťJIOaHTl1ľOpl1Te. Í O,!leH ,)\Jlll J1CTIOJib30BaHl1l! B CTp0K
TeJibCTBe B HCCJIO)KHblX YCJIOBl1llX. 

Chrysotile asbestos from serpentinite bodies near Jasov and Breznička 
(SE Slovakia) 

Chrysotile asbestos occurring in the body of lizard ite -chrysotile ser
pentinite body near Jaso v represents cross-fib rous type w ith 1.8 t o 
4.5 mm fibre length. It consis ts of chrysotile (80 %), antigorite (10 %), 
corundum (9 %) , calcite (5 %) and iron oxides ( ?). Fibres are coated 
by amorphous, opal-like, mass ca u sing their b rittleness and fragility. 
The raw is suitable fo r t he production of insulants a nd serpentine 
powder. 

Chrysotile asbestos from antigorite metaultrabasite country rock from 
Breznička represents longit udinal-fibrous type with 30 t o 40 mm fibre 
length. It is composed of chrysotile and a ntigorite (38-65 %), dolomite 
(25 %), magnesite (25 %), corundum (1-1.5 %) and iron oxides. Chryso
tile reveals str ong destruct ion of cryst al latti ce due t o opal and car
bonate p r esen t in the chrysotile-antigorite mass. The raw is suitab lé for 
use in building industry for unassuming purposes. · 
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P roblematikou ultramafických telies 
Západných Karpát sa zaoberali viacerí au
tori (Kamenický, 1951, 1957; Cambel, 1952; 
K antor, 1956; Nemec, 1958; Hovorka, 1965, 
1967). Serpentínové minerály charakteri
zovali iba mikroskopicky. Opís,ali najmä 
vláknité a lupenité serpentíny, veľkolupe
nité modifikácie antigoritu, resp. až amorf
né serpentíny. Metódou DTA sa detailne 
skúmal antigorit z Dobšinej (Kourimský -
Šatava, 1954). 

V Západných Karpatoch vystupujú ul
t r amafické telesá v niekoľkých geologic
k ý ch jednotkách. Odlišná geologická stav
ba a pozícia sa odzrkadľujú v rozličnom 

stupni serpentinizácie a metamorfnej re
k ryštalizácie ultr amafických hornín. Túto 
problematiku a otázky minerálneho zlože
nia ultramafických hornín mezozoika ge
m erika a ultram afických hornín v pred
mezozoických metamorfovaných komple
x och detailne spracoval D. Hovorka (1978 , 
1980, 1983). 

V roku 1979-1980 sa na pracovisku 
a plikovanej technológie nerastných suro
v ín vykonal výskum zamemný na fyzi
k álno-chemické v1astnosti chryzotilového 
a zbestu zo serpentinitového telesa pri J a
sove a Brezničke. Výsledky poslúžili n a 
posúdenie možnosti jeho vy užitia. na spra
cov anie návrhov na technológiu úpravy 
a sú zhrnuté v tomt o p ríspev k u. 

Lokalizácia vzoriek a ich charalderistika 

Na výskum sa použila jedna tec hnologická 
vzor ka z oblasti J asova a dve vzorky z ob
lasti Brezni čky. 

Vzorka z J asova, označená ako J AS-1, je 
prieč ne vláknitým azbestovým agregátom 
v zelenosivom až čiernom lizarditovo-chryzo
tilovom serpentini te mezozoika ge merika. 
Bola odobratá zásekom v štôlni c. 3 z úseku 
4-6 m, Banský potok, juhozápadná stena, 
5 m na SZ od polygónu č . 1. 

Vzorky označené ako K A-1 a KA-3 sú 
pozdižne vláknitým azbestovým agregátom 
v antigorickom metaultramafite predmezo
zoického metamorfovaného komplexu. Vzor 
ka KA-1 bola odobratá zásekom z chodby 

č. 3, z úseku 160-162 m. Vzorka KA-3 po
chádza z chodby č. 3, úseku 112-114 m. Aj 
ona sa odobrala zásekom. Predstavuj ú oblasť 
Brezničku. 

Makroskopický a mikroskopický opis 
vzoriek 

Vzorku JAS-1 tvorí pnecne vláknitý 
azbestový agregát bledozelenej farby 
s hodvábnym leskom. Dižka vlákien sa 
pohybuje od 1,8 do 4,5 mm, ojedinele je 
aj väčšia. Na výplni žiliek sa popri chry
zolovom azbeste zúčast{rnje aj kalcit a po
mer ich v zájomného zastúpenia je okolo 
8 : 1. Vlák na azbestu sú defor mované 
ohybmi a priesekmi. Prieseky vyplňa kal
cit a oxidy železa. 

Štúdiom výbrusov sme zistili, že sa na 
zložení zúčastňuje chryzotil, antigorit, kal
cit a limonit. Chryzotil a antigorit sú 
v kalcite (obr. 1). MiesLuni sa v ysky tujú 
úlomky k ryštaloidného serpentinitu vtlá
čené do priesekov azbesrtových agregátov. 

Obr. l. Ch ryzotil a a nligoril v kálcitovej 
hm oLe. Skríž. nik., zvä č š . 65 X , vzorka JAS-1 , 
lok. Jasov. 
Fig. 1. Chryso t ile and antigorite in calcite 
m ass. Crossed nico!s, magn. X 65, sample 
JAS-1, Jasov 
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Vzorku KA-1 tvoria pozdÍžne vláknité 
azbestové agregáty bledozelenej farby po
prerastané karbonátmi. Styk azbestového 
agregátu s okolitou horninou je nerovný 
a ostrý. Dižka vlákien chryzotilového 
azbestu sa pohybuje okolo 40 mm. Rozbo
rom výbrusov sme zistili, že azbestové 
agregáty tvorí chryzotil, antigorit a dolo
mit, ktorý ich zatláča (obr. 2). Azbestové 
agregáty lokálne znečisťuje magnetit. 
Ojedinele sa vyskytujú útržky azbestové
ho agregátu v dolomite majúce laminárne 
usmernenie. 

Vzorku KA-3 tvorí pozdÍžne vláknitý 
azbestový agregát bledozelenej farby 
v karbonátovej hmote. Styk azbestového 
agregátu s okolitou horninou je nerovný 
a pripomína brekciovitú textúru. Dížka 
vlákien s,a pohybuje v rozmedzí 30-40 mm. 

Rozborom výbrusu sme zistili, že azbes
tový agregát tvorí chryzotil, antigorit, do
lomi<t, magnezit a korund. Serpentínové 
minerály sú v dolomite. ktorý ich zatláča, 
čím sa vytvárajú pseudomorfózy dolomitu 
po chryzotile. Magnezit tvorí žilky v dolo
mite, korund ojedinelé roztrúsené zrnká. 
Miestami sú pozorov,ateľné útržky serpen
tínovej horniny. 

O br. 2. Chryzotil a antigorit v dolomi tovej 
hmot e. Skríž. nik. , zväčš . 136 X, vzorka KA.-1, 
lok. Brezn ička 
Fig. 2. Chry sotile and antigori te in dolomi te 
mass. Crossed nicols, magn. X 136, sample 
K A-1, Breznička 

Identifikácia a charakteristika minerálov 

Chryzotil 

Je hlavným minerálom skúmaných vzo
riek. Vo výbruse je bezfarebný, má pozi
t ívny charakter zóny a priame zhášanie. 
Jeho prŕtomnosť vo vzorkách potvrdila rtg 
difrakčná analýza (tab. 1, 2, 3). 

Reflexy d = 0,254 a 0,244 nm di frakč

ného záznamu základných a upravených 
vzoriek podľa V. I. Michejeva (1957) po
ukazujú na chryzotil. V zmysle G. Browna 
(1965) uvedené reflexy určujú polyty p 
chryzotilu s u hlom ~ = 93°20' - klino
chryzotil. 

Chemické vlastnosti azbestových agre
gátov sa skúmali rozpúšťaním vzoriek 
v HCl (25 % -nej) a lúhovaním v K OH 
(25 %). Pri štúdiu chemických vlastností 
azbestového ag regátu z lokality Jasov sa 
zistilo, že rozpúšťaním v HCl počas 24 ho
dín nastáva srtrata na hmotnosti (28,6 % ). 
Možno to vysvetliť rozrušením brucit ovej 
vrstvy chryzotilu a prechodom MgO do 
r oztoku. Prepočtom hmotnostnej straty na 
chryzotil sme zistili , že zodpovedá 67 % 
uvedeného minerálu. 

R tg difrakčná ,analýza potvrdila defor
máciu štruktúrnej mriežky (tab. 1, 4). P o 
lú hovaní vzor ky azbestového agregátu 
v KOH sa štru ktúrna mriežka nenarušila. 
Rtg difrakčná analýza poukázala na zvý
raznenie základných reflexov chryzotilu . 
Toto zistenie m ožno vysvetliť rozpustením 
amorfnej opálovej hmoty, ktorá prírodn e 
obafovalct chryzolil (ta b. 4). Pri štúdiu 
chemických vlastnost í vzoriek azbestovéh o 
ag regá Lu z Brezničky sme zistili. že po ich 
lúhovaní v HCl počas 24 hodín n astala 
50 % strata n a hmotnosti. Rtg difrakčnou 
a nalýzou neľozpustných zvyškov sa zistilo, 
že sa v chryzotile zmenila a porušila orien
Lácia v štruktúre. Prej avilo sa to znížením 
intenzity základných reľlexov a reflex 
d = 0,72 nm nadobudol difúzny charakter 
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Rtg difrakčná analýza vzorky JAS-1 (lok. Jasov) 
X-ray díffractíon data of the JAS-1 sample (Jasov locality) 

Tab. 1 

Namerané hodnoty (v nm) Tabuľkové hodnoty (v nm) 

vzorka lúho- vzorka roz-
vzorka rozp. 

P. základná vaná v KOH púšťaná v HCl v 1 N HCl Chryzotil kalcit korund 
č. vzorka (25 %-ný) (25 % -ná) (1 hod. - <+ antigorit) 

95 °C) 

d I d I d I d I d I d I d I 

1. 0,731 10 0,731 10 0,719 6 0,725 1 0,735 10 - - ~ 
2. 0,443 1 0,443 1 - - 0,461 6 - - ;;· 

"' ... 
3. 0,364 6 0,364 6 0,361 3 0,364 1 0,366 10 - - !:. .... 

0,346 1 0,346 2 0,348 60 
I'> 

4. - 0,345 1 - - "' 
5. 0,303 2 0,302 3 - - - 0,303 100 - o 

J 
6. 0,231 1 - - - 0,285 2 - - ..... 
7. 0,254 1 0,255 1 0,252 2 0,253 0,254 1 0,255 85 

:" 
2 - ..... 

1 
<o 

8. 0,244 0,246 1 - - 0,245 7 - - 00 
'-'> 

9. 0,208 2 0,208 2 0,208 3 0,208 3 0,209 4 - 0,208 100 

10. - 0,191 1 - - 0,197 1 

11. 0,173 1 0,173 1 0,173 1 0,173 1 0,174 4 - 0,174 45 

12. 0,160 1 0,160 1 0,160 2 0,160 2 - - 0,160 85 

13. 0,153 2 0,153 2 - - 0,153 7 



P. základná 
č. vzorka 

d I 

1. 0,719 7 

2. 0,439 1 

3. 0,360 5 

4. -
5. -
6. 0,287 10 

7. 0,252 2 

8. 0,247 1 

9. 0,216 3 

10. 0,208 1 

11. 0,173 2 

12. -
13. 0,154 2 

R tg difrakčná analýza vzorky KA-1 (lok . Breznička) 
X-ray diffraction data of the KA-1 sample (Breznička localíty) 

Tab. 2 

Tabuľkové hodnoty (v nm) Namerané hodnoty (v nm) 

vzorka rozp. vzorka lúho- vzorka roz- v 1 N HCl Chryzotil vaná v KOH púšťaná v HCl dolomit korund 
(25%-ný) (25 %-ná) (1 hod. - <+ antigorit) 

95 °C) 

d I d I d I d I d I d I 

0,725 5 0,719 4 0,697 2 0,736 10 - -
0,450 1 0,450 1 - 0,458 8 - -

0,361 3 0,363 3 0,354 2 0,366 8 - -
- 0,347 2 - - - 0,348 60 

0,302* 1 - - - - -
0,288 7 - - - 0,288 100 -
0,252 2 0,253 2 - 0,254 6 0,254 8 0,255 85 

0,245 1 0,244 1 0,249 1 0,250 6 - -
0,218 2 - - - 0,219 30 -
0,208 1 0,208 2 0,207 1 0,209 4 - 0,208 100 

- 0,173 1 - - - 0,174 45 

0,160 1 0,160 2 - - - 0,160 85 

0,153 1 0,153 1 - 0,153 8 
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Rtg difrakčná analýza v zorky K A-3 (lok. Breznička) 
X - ray diff raction data o.f the KA-3 sample (Breznička locality) 

T ab. 3 

N amerané hodnoty (v n m ) Tabuľkové h odnoty (v nm) 

vzorka lúho- vzorka roz- vzorka rozp. 
P . základná vaná v KOH púšfaná v HCl v 1 N HCl Chryzotil 

dolomit magnezit korund 
č. vzorka (25%-ný) (25 °'0-ná) 

(1 hod. - <+ antigorit) 
95 °C) 

d 1 d l d I d I d I d I d I d I 

1. 0,712 5 0,712d 5 0,725 5 0,712 3 0,736 10 

2. 0,452 1 - 0,457 1 - 0,456 6 - - - ~ ;;;· 
3. 0,364 4 0,363 2 0,363 4 0,359 2 0,366 10 - - - "' ~ 
4. - 0,302* l - - - - - - e. 

1:,· 
5. 0,288 10 0,288 7 - - - 0,288 10 - - "' o 
6. 0,274 7 0, 273 3 0,273 1 - - - 0,274 10 - ? 
7. 0,265 1 0,265 1 0,258 1 - 0,266 2 0,268 2 - - ... 

S" 
8. 0,25 1 1 0,252 2 0,251 2 0,250 1 0,254 6 0,254 1 - 0,255 85 .... 

<.o 
9. 0,246 1 - 0,245 2 - 0,245 8 - - - o, 

c:,_, 

10. 0,2 19 4 0,218 2 - - - 0,219 3 

11. 0,208 4 0,208 1 0,208 1 - 0,209 6 - - 0,208 100 

12. 0,180 4 0,180 2 - - - 0,180 2 

13. 0 ,178 4 0,178 2 - - - 0,178 3 

14. - 0,173 1 - - - - - 0,174 45 

15. 0,169 3 0,169 1 - - - 0,1 70 3 

16. 0,153 2 0,153 1 0,153 l - 0,153 8 

0,302 = kalc it 
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Pomerové koeficienty K* základných reflexov chryzoti lu po chemickej úprave 
porovnané so základnou vzorkou 

Ratio coefficients K* of basic reflections of chrysotile aft er chemical treatment 
i n comparison with the original sample 

Označenie 
vzorky 

JAS-1 

KA-1 

KA-3 

Druh 
vzorky 

základná vzorka 
lúhovaná v KOH (25 %) 
rozpúšťaná v HCl (25 %! 

základná vzorka 
lúhovaná v KOH (25 0/u) 
rozpúšťaná v HCl (25 %) 

základná vzorka 
lúhovaná v KOH (25 °Io) 
rozpúšťaná v HCl (25 %! 

K* = výška reflexu 
------K**= súčet reflexov 
šírka reflexu 

(tab. 2, 3). Po lúhovaní vzoriek v KOR sa 
iba zvýrazňujú reflexy karbonátových nú
nerálov (tab. 2, 3, 4). Pri chryzotile sa 
mení orientácia a narúša mriežka. Defor
máciu mriežky chryzotilu pravdepodobne 
spôsobuje prítomnosť amorfnej fázy v me
dzivrstvovom priestore, ktorá sa pôsobe
n ím K OR rozpúšťa. 

Termické vlastnosti vzoriek azbestových 
agregát ov sa sledovali pomocou DT A-VT A 
a kalcináciou od 150° do 950 C 0 v inter
valoch po 100 °C. Produkty sa sledovali 
pomocou rtg difrakčnej a chemickej ana
lýzy. 

Chry zotil zo serpentinitového t elesa na 
lokalite J asov sa na DTA krivke vyznačuje 
endotermou s vrcholom pri 690 °C, zodpo
vedajú cou strate m edziv r stvovej v ody, a 
exotermou s vrcholom pri 805 °C, zodpo
vedaj ú cou k ryšt alizácii fo rsteritu. P r i kal
cin ácii tejto vzorky do 950 °C sa pri teplo
te 650 °C kryštálová m riežk a chryzotilu 
rozpadla, čo sa prejavilo aj na výsledkoch 

Tab. 4 

Pomerový koeficient K* 

reflex reflex K** (002) (004) 

11,3 9,0 20,3 
15,8 12,0 27,8 
6,4 4,1 10,5 

14,7 11,0 25 ,7 
2,4 7,4 9,8 
4,6 4,0 8,6 

14,7 11,0 25,7 
1,8 6,4 8,2 
3,4 8,7 12,1 

chemickej analýzy (tab. 5). Obdobnými ter
mickými vlastnosťami sa vyznačuje chry
zotilový azbest z lokality Breznička. 

Po kalcinácii vzoriek zo sledovaných lo
kalít sa zistila opätovná adsorpcia hy dro
skopickej a tzv. zeolitovej vody až do tep
loty 750- 770 °C (tab. 5). P ri tejto t eplote 
nastáva úplný rozpad mriežky serpentíno
vých m inerálov a začína sa k ryštalizácia 
fo rsteritu. Toto zistenie pravdepodobn e 
vysvetľuje a určuje hranicu readsorpcie 
v ody. 

Elektrónový m mikroskopickým výsku
mom sme n a obidvoch lokali tách zistili 
v láknitú stavb u chryzotilu (obr. 3). Hrúb
k a monovlákna azbestu J asov je okolo 
60 n m a z K alinova okolo 120 nm. 

Chemické zloženie základný ch vzoriek 
a zbestovéh o agregátu je v tab. 6. Vo vzor
ke J AS-1 sa k omponenty MgO, SiO2 a 
H2O+ viažu na serpentínové mineJ?-ály. 
Al2O3 sa viaže n a k orund a CaO na kálcit. 
V o vzorkách KA-1 a KA-3 sa CaO a časť 
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čiastkové chemické zloženie po jednotlivých stupňoch kalcinácie agregátu 
chryzotilového azbestu re-adsorpcie H 20 a vypočítané zastúpenie 

serpentínových minerálov 
Partial chemical composition of chrysotile asbestos aggregate after single stages 
of calcination, water readsorption an d t he calculated proportions of serpentíne 

minerals 

Označenie 
vzorky 

JAS-1 zákl. vzorka 
kale. 150 °C 

250 °C 
350 °C 
450°c 
550 °C 
650 °C 
750 °C 
850 °C 
950 °C 

zmes zákl. vzorka 
vzoriek kale. 150 °C 
KA-1 + KA-3 350 °c 
(1 : 1) 450 °C 

550 °C 
650 °C 
750 °C 
950 °C 

Si02 

35,05 
•34,56 
35,17 
36,38 
35.22 
35,52 
38,86 
39,59 
40,92 
40,72 

21,06 
21,09 
21,08 
20,88 
21,59 
23,40 
24,81 
28,35 

Čiastkové chem. zloženie 
(hmotn. %) 

MgO H 20 H 20 
150 °C 350 °C 

33,05 1.24 1,50 
33,09 0,70 2,01 
i32. 72 0,64 1,81 
32,44 1,08 0,88 
32,84 0,32 1,34 
32,52 0,40 1,18 
'37,08 1,34 1,19 
36,83 0,48 1,08 
37,66 0,20 0,32 
37,62 0,10 0,24 

37,12 0 ,88 3,45 
35,56 0,93 2,10 
35,65 0,75 3,17 
37,45 1,00 2,54 
37,73 2,62 2 95 
39,53 3,97 Ú 2 
44,58 3.78 3,43 
48,48 1,30 1,29 

Tab. 5 

Z astúpenie 
serpentí-

nových 
strata minerálov 

žíh. (v hmot. %) 

12,57 80 
,1 2,48 80 
ďl2 , 80 80 
12,94 80 
12,49 80 
12,36 80 

3,66 14 
2,45 4 
1,18 o 
O,'H o 

25,66 49 
26,14 49 
24.80 49 
,26,2:3 49 
23,23 49 
15,92 16 
10,45 o 
4,23 o 

P oznámka: Odchýlky chemického zloženia vzoriek žíhaných do 550 °C po readsorp
c ii vody od zloženia základnej vzorky vychodia z toho, že išlo o samostatné kvarty 
vzorky pre každú jednotlivú t eplotu žíhania 

MgO viaže na karbonáty. SiO2 a časť MgO 
sa viažu na serpentínové minerály. AlzO3 
sa viaže na korund a Fe2O3 na magnetit. 
Prvky v stopových koncentráciách zistené 
spektrálnou analýzou (Ni, Co a Cr) sa 
podľa elektrónovej mikroanalýzy viažu n a 
mikrotrhliny azbestového agregátu. Z rtak
to aplikovaného chemického rozboru 
v kombinácii z DTA-VTA sa stanovilo 
semikvantitatívne zastúpenie minerálov vo 
vzorkách azbestových agregátov (tab. 7). 

Ako vyplýva z tabuľky, vzorka JAS-1 
obsahuje okolo 80 %, vzorka KA-1 okolo 

64-65 °Io a vzorka KA-3 okolo 38-39 °Io 
serpentínových minerálov. 

Antigorit 

Zistili sme h o vo vzorkách azbestu po
chádzajú ceho z obidvoch lokalíit metódou 
B. S. Nagya - G . T . Fausta (1 956) podľa 

rozdielnej rozpustnosti serpentínových mi
nerálov v HCl. Vo vzorke JAS-1 sa jeho 
prítomnosť potvrdila aj DTA-VTA analý
zou na základe endotermy s vrcholom pri 
760 °C spojenej s hmotnostným úbytkom. 
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Vo vzorkách KA-1 a KA-3 sa rtg difrakč
nou analýzou nerozpustných podielov zis
t il na základe reflexu pri d = 0.249. resp. 
0.250 nm, charakteristického pre šupinatý 
minerál - antigorit (Brown. 1965). 

Obr. 3. Elektronogram chryzotilu. Suspenzia 
v uhlíkovej blane, zväčš. LI O 200 X, vzorka 
JAS-1, lok. Jasov 
Fig. 3. Electrogram of chrysotile. Suspension 
in carbon membrane, magn. X 110200 sample 
JAS-1, Jasov ··· 

Rozpúšťaním m etódou opísanou B. S . 
Nagyom - G. T . Faustom (1956) sme n a zá
k lade hmotnostného úbytku zis tili. že vzor
ka JAS-1 ob sahuje 8-10 Ufo a v zorka 
KA-! a KA-3 10-15 °;,1 antigoritu . Vo 
vzo rke J AS-1 takéto zast úpenie pot vrdila 
aj DTA-VTA analýza. Vzorky KA-! a 
KA-3 obsahujú karbonáty, preto sa ob
sah antigoritu pomocou DT A-VT A nedá 
s tanoviť (obr. 4). 

Karbonátové minerály 

Vo vzorke JAS-1 sme zistili kalcit. Na 
s tyku s okoli tou horninou vystupuje v jem
n ozrnnej forme a na styku s azbes tovým 
agregá tom ako mikrozrnný. J ednoznačne 

ho potvrdila r tg difrakčná analýza na zá
k lade reflexu d = 0,303 nm a na základe 
selektívneho rozpúšťania v zriedenej HCl. 
J eho zastúpenie vypočítané z chemickej 
analýzy je 5 % hmotn . 

Vo vzorke K A-1 je dolomit. vytvárajúci 
dlažbovú štruktúru a vo vzorke K A-3 
m agnezit pripomínaj úci mono kryšrt.alický 

Chemické zloženie vzoriek JA S-1, K A-1 a KA-3 
Chemical composition of sa:mples JAS-1, KA-1 and KA-3 

Tab. 6 
------- ----- - - - ---- ------------- - --- --

Si02 
Al203 
Fe20 3 
FeO 
MnO 
MgO 
CaO 
Na20 
K 20 

Zložka 

pod 0,01 % 

37,10 

9,47 
2,52 

0,05 
33,11 
3,20 
0,01 
0,04 

J AS-1 

Chemické zloženie (v hmotn. %) 
KA-1 KA-3 

25,30 15,56 
1_51 O 93 
5,56 2:75 
0,35 0,14 
0,13 0,27 

33,07 34,25 
7,80 8,00 
0,01 stopy 
0,05 stopy 

Cr, Cu, Co Cu, Co, V 
V, Bi, Zn, Bi, Sb, B, 
Pb, Ga, Ti, Ba, P, Sn, 
Zr Ge 
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JAS-1 

sosc charakter. Distribúciu k alcitu sa nám n e
podarilo bližšie lokalizovať. Karbonát ové 
minerály sa jednoznačne dokázali pomocou 
rtg difrakčnej analýzy na základe reflexu 
d = 0,288 nm pr i dolomite, d = 0,274 n m 
pri magnezite a d = 0,303 n m pri kalcite. 

~ Toto zistenie sa potvrdilo aj selektívnym 
rozpúšťaním v zr ieden ej HCl. Zastúpenie 
dolomitu v KA-1 je 25 a v KA-3 26-27 %. 
Obsah magnezitu v t ejto vzorke vypočíta
ný z chemickej analýzy je 23-25 %. Kal
cit t u vystupuj e len ako ak cesorický m i
nerál. 

KA- 1 

KA - 3 
Obr. 4. DTA k rivky separovaných azbesto
vých a gregátov skúmaných v zoriek(JAS-1 , 
K A-1, KA- 3) 

5 9 0° C 

Fíg. 4. DTA curves of cleaned asbestos aggre
gates of investigated samples JAS-1, KA-1, 
KA-3 

Semikvanti tatívne zastúpenie minerálov vo vzorkách azbestu .TAS-1, K A-1 a KA-3 
a ich základné fyzi káln o-mechanick é vlastnosti 

Semiquantitative proport ions of minerals i n asbestos samples and t heir basic 
physico -chemical pr operties 

T ab. 7 

Vypočítané zastúpenie minerálov (v hmat.%) 

JAS-1 KA-1 KA-3 

Minerál z h od. 
z chemickej DTA- z chemickej DTA- z chemickej nôt 

analýzy -VTA analýzy -VTA analýzy DTA-
VTA 

chryzotil 79 70 64 65 38 39 
.antigorit 10 
dolomi t 25 25 26 27 
magnezit 25 23 
kalci t 5 6 1 1 1 1 
·korund 9 1 1 
oxidy F e 2 5 2 

pevnosť v ťahu 
4,350 0,037- 0,106 0,01- 0,166 (MPa. 103) 

-Youngov modul 
15,352 36,520- 614,13 145,22-1 302,5 pružnosti (MPa . 1Q3 
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Korund 

Vo vzorke JAS-1 sme ho identifikovali 
opticky vo výbruse, ako aj rtg difrakčnou 
analýzou, vo vzorkách z lokality Kalinovo 
(KA-1, KA-3) iba rtg difrakčnou analýzou. 
Na jeho prítomnosť poukazuje reflex 
d = 0,348; 0,208; O) 73; 0,160 nm. 

Vo výbruse vzorky JAS-1 vytvára alo
t riomorfné zrnká roztrúsené v karbonáte 
(obr. 5). Výpočtom z hodnôt AhOi che
mickej analýzy je jeho obsah cca 9 %. 

Vo vzorkách KA-1 a KA-3 je na zá
k lade chemickej analýzy jeho obsah iba 
cca 1-1.5 °111. 

Obr. 5. Alotriomorfné zrná korundu v kal
cite. Skríž. nik., zväčš . 76 X, vzorka JAS-1 , 
lok. J asov 
Fig. 5. Allotriomorphous corundum grains in 
calcite. Crossed nicols, magn. X 76, sample 
JAS -1 , Jasov 

Oxidy a hydr átované oxidy Fe 

Ako vedľaj šie až akcesorické minerály 
sa na obidvoch lok,alitách opticky stanovil 
magnetit a limonit. Magnetit vystupuje 
ako opakový minerál v trhlinách azbes
tového agregátu. Limonit tvorí povlak na 
a zbestových agr egátoch. Podľa hodnôt 

chemickej a nalýzy ich obsah vo vzorke 
JAS-1 odhadujeme na cca 2,5 %, vo vzor
kách KA-1 2,7 % a KA-3 na cca 5,5 %. 

Hodnotenie výsledkov 

Z mineralogických rozborov a fyzikálno
chemických vlasitností azbestových agregá
tov vyplynulo, že sa chryzotilové azbesty 
zo sledovaných lokalít navzájom odlišujú 
a sú prakticky samostatnými tech nologic
kými typmi. 

Chryzotilový azbest z lokality J asov je 
priečne vlák nitým druhom azbestu. DÍžka 
vlákna sa pohybuje v rozmedzí 1,8- 4.5 mm. 
Rozpúšťa sa v zriedenej HCl. Nerozpúšťa 

sa v KOH. Vlákna c::casti obaľuje amorfná 
opálovitá hmota. Termicky je stály do 
teploty 550 °C. Na základe pevnosti v ť ahu 

a Youngovho modulu pružnosti patrí 
m edzi krehk é azbesty. Azbestový agregát 
je situovaný v kalcite. 

Chryzolilový azbest z lokality Breznička 
je pozdÍžne vláknitým druhom azbestu. 
Dižka vlákn a sa pohybuj e v r ozm edzí 
30-40 mm. Ľahko sa rozpúšťa v zriede
nej HCl. Lúhovaním v KOH sa štruktúra 
chryzotilu p orušuje a chryzotil sa čiastoč

ne rozpúšťa. Termicky je stály do t e_t)loty 
550 °C. K,alcinoviané azbestové agreg áty 
adsorbujú hydroskopickú a tzv. zeolitovú 
vodu až do t eploty 750 °C. V značnej miere 
sa vyskytujú pseudomorfózy dolomitu po 
chryzotile. Na základe pevnosti v ťahu a 
Youngovho modulu pružnosti paitrí medzi 
veľmi krehké azbesty. Azbestový agregát 
je situovaný v dolomite, príp. magnezite. 
Podľa zistených technologických a ch e

mických údajov, ako je dľžka vlákna , pev
nosť v ťahu, chemická odolnosť, t ermická 
stabilita a technologický typ, možno kon
štatovať, že chryzotilový azbest z lokality 
Jasov vyhovuje iba na výrobu izolaiíhých 
m ater iálov t r iedy V a VI v stavebníctve, 
ako a j na výrobu serpentínovej múčky 
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triedy 650 ,a 750. Chryzotilový azbest z lo

kality Breznička s a dá využiť v staveb

n íctve iba na málo náročné účely. 

R ecenzoval D. Hov ork a 
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Chrysotile asbestos from serpentinite bodies near Jasov and 
Breznička (SE Slovakia) 

J AN DERCO - ŠTEFAN RI CHTER 

The sample of chrysotile asbestos from the 
J asov locality, designed as JAS-1 , represents 
cr oss-fibrous asbestos aggregate occurring in 
a l izardite-chrysotile serpentinite body within 
Mesozoic complexes of the Gemeric unit. 
Sam ples KA-1 and K A-3 represent longitu
dinal-fibrous asbestos aggregate sampled in 
a n tigorite m etaultrabasite body of a pre-Me
sozoic m etamorphosed u nit near Breznička. 

Macroscopic and microscopic description of 
sam11Ies 

The JAS-1 sample consists of pale-green 
asbestos aggregate with silky lustre. Fibres 
a re disturbed by flexures and fissures. 

Ch rysotile and antigorite are enclosed by 
calcite. 

The K A-1 and KA-3 samples a r e com posed 
of pale-green asbestos aggregate. The contact 
with the mother rock is uneven and the 
a ggregate r eminds a breccia-like appearance . 
Replacement of chrysotile by dolomite has 
been ascer tained in thin section the la tter 
creating pseudomorphoses after chrysotile. 

Identification and characteristics of minerals 

Chrysotile 

Chrysotile represents the m ain m ineral of 
investigated samples. It w as proved in X - ray 
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diffraction records (tab. 1, 2 and 3). Reflec
tions with d = 0.254 and 0.244 nm point to 
clinochrysotile polytype (Brown 1965). 

Dissolution of asbestos aggregate from Ja
sov in hydrochloric acid resulted in its de
composition and in the deformation of its 
lattice what has been proved also by X-ray 
diffraction data (tabs. l and 4). Leaching in 
potash lye did not cause disturbances in the 
structural lattice. To the contrary, subsequent 
X-ray diffraction analysis yield more pro
nounced basic reflections of chrysotile and 
gave evidence on the dissolution of opal 
from chrysotile aggregate (tab. 4). 

Dissolution of asbestos aggregate in the 
sample from Breznička in hydrochloric acid 
resulted in the disturbance of its crystal 
lattice. The process is proved by the change 
of intensities of basic reflections when the 
d = 0.72 nm reflex acquired diffusive cha
racter (tabs. 2, 3) explanable by the leaching 
of carbonates occurring in interlayer spaces 
of the chrysotile lattice. The lye-dipping of 
chrysotile leds also to the destruction of i ts 
lattice and resulted in the diffusivity and 
lower intensity of the d = 0.72 nm basic 
index together with the disturbancy of the 
d = 0.36 nm one. This feature points, with 
the highest probability, to the amorphous 
character of the carbonate mass in the lattice 
spaces of chrysotile. 

Thermic properties of asbestos aggregates 
have been investigated using DTA and GTA 
analyses as well as by calcination in the 
150-950 °C temperature range within 100 °C 
intervals. Products have been controlled by 
X-ray diffraction data and chemical analyses. 
Chrysotile from both locali tie s reveals the 
same properties. It is characterized by e~
dothermic peak at 690 °C and by exotherm1c 
one at 805 "C the latter corresponding to 
forsterite crystallization. A repeated absorp
tion of hydroscopic and zeolite water content 
to chrysotile has been stated up to the 
750-770 °C temperature range (tab. 5). In 
this interval, the crystal lattice of chrysotile 
and even antigorite break down completely 
and the crystallization of forsterite sets in. 

Calculations based on chemical analyses in 
combination with results of DTA and GTA 
allowed a semiquantitative assessment of 
mineral composi tion (tab. 7) . Accordingly, 
t he JAS-1 sample contains 80 % of chrysotile 
and antigorite, whereas 64-65 % of chryso
tile is contained in the KA-1 sample and 
a bout 38-39 °;.0 in the KA-3 one. 

Antigorite 

Antigorite was found in samples from both 
localities using the Nagy - Fausťs (1956) 
method based on different solubil ity in 
hydrochloric acid. According to the weigth 
!oss, the content of antigorite is 8-10 % in 
the JAS-1 sample and about 10-15 % in the 
KA-1 and KA-3 samples. 

Carbonate m i nerals 

Carbonates have been identified using opti
cal data, X-ray diffraction and DTA/GTA. 
The amount of calcite is 5 % in the JAS-1 
sample. Dolomite is present in amounts of 
25 % in the KA-1 sample, whereas the KA-3 
sample contains 26-27 % of dolomite and 
25 % of magnesite. 

Corundum 

The identification of this mineral was 
made by X -ray diffraction from samples 
of both localities. The corundum content in 
sample from Jasov is 8-9 % in that from 
Breznička only 1-1.5 %. 

Evaluation of results 

Mineralogical analyses allowed to classify 
each sample as a distinct technological type. 

The chrysotile asbestos from Jasov repre
sents cross-fibrous type. Single fibres in the 
aggregate are coated by amorphous opal that 
results in its lower strength and allows to 
classify this type as bri ttle asbestos. 

The chrysotile asbestos of the Breznička 
locality represents longitudinal-fibrous asbes
tos type and reveals considerable dest r uction 
of the crystal lattice owing to the replace
ment by carbonates and due to the presence 
of amorphous opal in the interlayer spaces 
of its crystal lattice. Both admixtures result 
in considerable decrease of its tensile strength 
and allow to classify it as very brittle asbes
tos. 

The results obtained point to the possibi
lity of use the asbestos from Jasov locality 
for the production of insulants, class V and 
VI, in construction industry as well as for 
the production of serpen tine powder , class 
650 and 750. The raw from Breznička is 
suitable only for use in building industry for 
unassuming purposes. 

Preložil I. V arga 
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RECENZIA 

Atlas geologiczny podloza krystalicznego pol
skiej czensci platformy wschodnioeuropejskiej. 
Wydawnictwa geologiczne, Warszawa 1982. 
24 str., 24 tabulí. 

Polská produkce geologických publikací je 
v celém svete dobre známa častým vydává
ním geologických atlasu, z nichž zejména 
soubory paleogeografických map dosáhly 
značného véhlasu. Do této ediční politiky 
spadá i nové významné mapové dílo, veno
vané krystalinickému fundamentu východo
€vropské platformy v severovýchodním Pol
sku, které vyšlo pod vedeckou redakcí S. Ku
bickiho a W. Ryky. Soubor vydaných map 
je reprezentativním pfíspévkem polské geolo
gie k Mezinárodnímu programu geologických 
korelací (UNESCO, IUGS) a závažným meto
dickým pfíspévkem k výzkumu zakrytých 
oblastí a hlubších částí zemské kury. 

A tlas 24 geologických, geofyzikálních a dal 
ších speciálních map je sestaven podle lllou
holetého vrtného pruzkumu zakryté části 
platformy, zahájeného v r. 1954, pŕičemž 
bylo do r. 1980 provedeno pres 200 vrtu, do
sahujících hloubek až pres 5000 m. 

Po úvodní mape výskytu prekambria 
v Evropé (1 : 14 mil.). následuje nékolik m ap 
podrobnejších méfítek, které jsou téžištém 
díla. Jsou to zejména dve mapy v merítku 
1 : 500 OOO - litologická mapa krystalinického 
f undamentu a strukturné tektonická mapa 
f undamentu. Na této mape je znázornén 
isohypsami též povrch reliéfu fundamentu. 
Již to, že v základní geologické mape rozli
šuje legenda 44 typu hornin, ukazuje na po
drobnost zpracování. Doplnék k témto ma
pám pfedstavují další tri listy s geologic
kými mapami nékterých detailneji prozkou
maných oblastí v merítku 1 : 200 OOO až 
1 : 100 OOO s geologickými fezy. Jde o po
zoruhodné a ložiskové perspektivní úseky 
fundamentu, bazickou intruzi Suwalki, alka
lický intruzívní komplex Elk a strední část 
podlanského metamorfního komplexu. 

Další součást atlasu tvorí soubor map 
v merítku 1 : 2 mil. Geofyzikální data jsou 
prezentována v mape hloubky povrchu Moho 
{s interpretovaným profilem HSS VII), mape 
povrchu konsolidovaného podloží, magnetické 
mape (zahrnuje celé Polsko), mape tepelného 
toku a mape teplot na povrchu krystalinika. 

Dále je do díla zarazena mapa strukturne 
tektonických jednotek, litostratigrafických 
jednotek, geochronologická mapa (s daty zís
kanými metodou K/ Ar), mapa termometrická, 
udávající podmínky teploty metamorfózy 
krystalinických komplexu, mapa magmatic
kých horn ín, mapa metamorfní, mapa rege
nerace v gothském orogenu, dve m apy che
mického složení hornín, mapa metalogentic
ká, mapa kury zvetrávaní a m apa bazál
ních hornín sedimentárního pokryvu k rys
talinického fundamentu. Interpretační m ap a 
satelitních snímku s vyznačením hlav
ních fotolineamentu a kruhových struk 
tur a vymezením bloku s odlišnou fotogeolo
gickou strukturou uzavírá mapovou část díla . 
V stručné recenzi není možno podrobnéj i 
hodnotit jednotlivé mapy, i když nékteré 
z nich by zasloužily hlubší rozbor. Pocho
pitelné není stavba fundamentu vyjádrena 
všude se stejnou presností, nejlépe jsou 
zpracovány části platformy ležící v menších 
hloubkách, zatímco informace o nejhlubší 
části fundamentu podél Teisseyrovy-Torn
quistovy linie, kde fundament je pohroužen 
do hloubek až 6-7 tisíc metru (místy i pres 
9000 m) j sou podstatné schematičtej ší a pre
vážne in terpretačního rázu. Též nekteré 
mapy, kde je shrnuto pomerne málo objek
tivních informací (napr. termometrická, che
mického složení), nelze považovat za naprosto 
nezbytné - účelnejší by byla prezentace tí
hových méfení v nékteré zjednodušené nebo 
odvozené forme, která by umožnila publi
kaci. 

Vysvétlující text s obsáhlým anglickým a 
ruským resumé, které plné dostačuje pro 
podrobné studium map i geologick ého roz
členení fu ndamentu, je doprovázen radou 
tabulek a pfehledem strukturné faciálního a 
litostratigrafického rozdelení krystalinika a 
radou dalších faktických informací (obsahy 
ruzných p r vku, zastoupení j ednotlivých typu 
hornín v krystaliniku, prumerné složení krys
talinika i jeho jednotlivých komplex u apod.) . 

Geologický atlas krystalinika zakryté pol
ské části východoevropské platformy je vý
znamné dílo, které obohacuje svetovou geo
logickou literattiru a nemélo by chybet 
v žádné geologické knihovne. Je nepostra
datelný pro všechny, kdo se zabývaií výzku
mem hlubinné stavby, a vzorné reprezentuje 
polskou geologii na mezinárodních poli. 

A. Dudek a L. K opecký sen. 
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Indications of ceramic clay in the Rimava basin (Centra! Slovakia) 

In the course of geological investigations, several occurences of cera
mic and stoneware clay have been found to occur in the Rimava basin. 
Clay deposits are in sur roundings of Čoltovo, Držkovce, Licince and 
Ožďany villages. The clay is of varying quality but some layers were 
found to represent suitable raw for ceramic tiles of bright colours, red 
tiles, stoneware materials or as grog admixture for the ceramic in dustry. 

Hlavným nositeľom keramických surovín 
na Slovensku je poltárske súvrstvie (pol
t ár ska formácia) 1 v Lučenskej a Rimavskej 
kotline. Súvrstvie je pestré, vzniklo v kon
tinentálnych podmienkach a tvoria ho 
vrstvy piesku, štrku a ílu nerovnakej kva
lity a piesčitosti a s malým podielom kva
litného ílu. Napriek tomu íl vytvára men
šie ložiskové akumulácie. Všetky doteraz 
známe, resp . ťažené ložiská sú v Lučenskej 
kotline. 

Poltárske súvrstvie je vyvinuté aj v Ri
mavskej kotline. Je rozšírené hlavne v jej 

severovýchodnej časti m edzi Hubovom a 
Plešivcom a zálivmi vniká do Slovenské
ho rudohoria (široké okolie Gemerskej 
Hôrky, m edzi Licincami a Šiveticami, 
medzi Strelnicami - Držkovcami až po 
Kameňany a Rákoš), ako aj v západnej 
časti kotliny vo východnom okolí Sušian 
a Oždian a na JZ od Mojína (obr. 1). 

1 Podľa najnovších palinologických -analýz 
E. Planderová predpokladá, že súvrštvie je 
pontského veku. 
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Obr. 1. Schematická geologická mapa Rimavskej kotliny znázornuJuca rozšíren ie 
poltárskeho súvrstvia. 1 - fiľakovská bazaltová formácia: bazalty a vulkanoklastiká, 
pleistocén - ruman, 2 - poltárske súvrstvie : pestrý íl, p iesok, štrk, pont, 3 - vul
kanoklastiká, báden - sarmat, 4 - fiľakovské súvrstvie: rozpadavý pieskovec s l a
vicami, egenburg, 5 - lučenské súvrstvie : vápnitý siltovec a silt, podradný piesok 
a íl, eger, 6 - predterciérne horniny vcelku, 7 - významnejšie zlom y 
Fig. 1. Schematic geological map of the Rimava basin showing the extent of the 
P oltár member. 1 - the Fiľakovo basalt formation and volcanoclastics, Pleistocene 
to Romanian, 2 - Poltár member, variegated clay, sand, gravel, Pontian, 3 - volcano
clastics, Badenian to Sarmatian, 4 - Fiľakovo formation. desintegrate d sandstone 
with banks, Eggenburgian, 5 - Lučenec formation calcareous siltstone and sil t, 
subordinated sand and clay, Egerian, 8 - Pre-Cenozoic rock undivided, 7 - main fa ult 
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Na báze ílu poltárskeho súvrstvia Ri
mavskej kotliny v minulosti vznikli hrn
čiarske remeslá, ktoré v Licinciach, Šive
ticiach, Držkovciach, Meliate a i. prežili 
d odnes. 

Pri geologickom výskume v rokoch 
1974-1980 na prípravu máp v mierke 
1 : 25 OOO a podkladov pre regionálnu geo
logickú mapu z Rimavskej kotliny v mier
k e 1 : 50 OOO sa zistilo niekoľko pozoruhod
ných indícií keramických surovín. 

Keramický íl v okolí Coltova 

Jeden z geologických mapovacích vrtov 
(DV-1) na JV od obce Čoltovo prevŕtal 
poltárske súvrstvie hrubé 113 m, a v ňom 
polohu bieleho kaolinického ílu hrubú 
1,5 m. Vrt DV-1 ukázal, že poltárske sú
vrstvie leží na šlíroch egera. Tvoria h o, 

Q 

ô6 34 32 3J 28 26 24 22 2lJ 18 

ako všade inde na južnom Slovensku, 
vrstvy štrku, piesku a ílu. 

Íl v okolí Čoltova leží hlavne vo vrch
nej časti poltárskeho súvrstvia. Je plas
tický a má pestré sfarbenie. 

Okolie Čoltova tektonicky patrí do okra
jovej kryhy Gemerská Ves - Čoltovo a 
zasahuje do východnej časti kalošskej po-

Q, I 

K 

16 14 12 

K 

1J 2 

1/b 
žihaná 
pri Enl'C 

Obr. 2. RTG analýzy keramického ílu z okolia Čoltova. 1/a vrt DV-1, hlbka 
9,10 m, frakcia pod 2 µm; 1/b - vrt DV-1, hlbka 9,10 m , frakcia pod 2 µm, žíhaná 
p ri 600 °C ; 1/c - vrt DV-1, hlbka 9,10, frakcia 6-20 µm 
Fig. 2. X-ray diffraction record of ceramic clay fr om Čoltovo vicin ity . 1/a - DV-1 
dr ill hole, 9.10 m depth, fraction under 2 µm, 1/b - the same sample a nnealed to 
600 °C, 1/c - the same sample, fract ion 6-20 µm 
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klesnutej kryhy (obidve štruktúrne jed
notky patria do zlomového systému sme
r u SZ-JV). Okrem hlavných zlomov se
v erovýchodného systému (zlom potoka 
Lapša a zlom potoka Sograď) predmetné 

Chem ická analýza ílu z v rtu DV -1 
hlbka 8,3-9,8 m 

Chernícal analytical data of clay from the 
DV-1 drill-hole, 8.3-9.8 rn depth 

Tab. 1 

ú zemie člení ešte niekoľko menších zlo- Si02 Al10:i Fe20:1 FeO Ti02 P 20 5 CaO MgO 
mov. 

Biely íl bol prevŕtaný vrtom DV-1 v in
tervale od 8,30 do 9,80 m. Rtg analýzy 
(obr. 2) ukázali, že íl je z kaolinitu (obr. 3) 
s p rímesou kremeňa a illitu . Toto zloženie 
je charakteristické pre frakciu menšiu ako 
2 mikróny, ktorá tvorí až 71 % horniny. 
Zvyšok pripadá na silt (25,5 %) a piesčitú 
prímes (3,4 % ; Mar ko vá, 1974; Elečko -
Vass, 1975). 

Chemická analýza je v súlade s minera
logickými r ozbormi (tab. 1). 

Zloženie ťažkých minerálov poukazuj e 
na to, že materskou horninou bola kryšta
lická bridlica, príp. k yslé eruptíva. 

Technologické analýzy vzorky (tab. 4) 
získanej polením jadra ukázali, že vypa
ľovacia farb a je sivobéžová (t = 1150 °C), 
resp. svetlosivá (t = 1250 °C) a vzhľadom 
n a osfatné vlastnosti možno íl pokladať za 

Obr. 3. Kaolin it bacilaritového typu vo frak
cii 6- 20 µm. Vrt DV-1, hlbka 9,10 m. Zväč
šenie 2000X 
Fig. 3. Kaolinite of bacillarite type in the 
6-20 p m fraction, DV-1 drill-hole, 9.10 m 
depth, magn. X2,000 

64,35 20,93 1,44 0,14 0,48 0,05 0, 961 ,28 

2,76 0,26 0,36 st. 1,40 5,13 99,54 1,71 

k valitn ú prímes do zmesí na výrobu ker a
mických dlaždíc, slinutých a poloslinutých 
obkladačiek (t echnologické ,analýzy u robilo 
a zhodnotilo Vývoj ové pracovisk o KZ Mi
chalovce). 

Makroskopicky podobný íl sa zistil aj 
vo výkope na V od Čoltova. Dá sa pred
pok1'adať, že väčšie akumulácie keramic
kého ílu sú na SV a V od obce Čoltovo. 

Keramický íl v okolí Držkoviec 

V širokom okolí obce, ako aj v priestore 
m edzi Držk ovcami a Kameňanmi poltár
ska for m ácia leží n a predterciérnom pod
loží. Hrúbka súvrstvia veľmi kolíše. J užn e 
od Držkoviec n a Z od p ot oka Vých odný 
Turiec je veľmi malá (ok olo 2 m ), n a S Z od 
D ržkoviec vo vrte EUP-4 dosahuje 103 m. 
S úvrstvie leží na predterciérnom podloží, 
zväčša na mezozoik u meliatskej skupiny a 
silicika. Medzi uloženinami, ktoré tvoria 
súvrstvie vo vrte EUP -4, prevláda pestrý 
(sivý, hnedý), často piesčitý až štrkovitý 
íl a hnedý piesok. ktoré sa nepravidelne 
striedajú. Bazálnu časť súvrstvia tvorí 
štrk. Pre íl je príznačné, že je svetlosfar
bený vo vrchnej časti súvrstvia a hnedý 
v jeho spodnej časti. 

Asociácia ťažkých minerálov poltárskeho 
súvrstvia vo vrte EUP-4 je prevažne z il-
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menitu, leukoxénu a charakteristickým 
minerálom je ďalej turmalín, zirkón, mi
nerály epidotovo-zoisitovej skupiny, ana
tas, rutil, glaukofán (Marková, 1977, Vass 

et al. , 1977). Asociácia poukazuje na zno
sovú oblasť s významným zastúpením 

kyslých a bázických hornín. Štrk na báze 
t voria prevažn e obliaky hornín bezpro
stredného podložia (pestrá a hnedá ílová 

bridlica permu až triasu melia,tskej skupi
n y). Obliaky rozptýlené v strednej časti 

súvrstvia obsahujú kremeň , kvarcit, kre
mitý porfýr a porfyroid. Vo vrchnej časti 

sú iba obliaky kremeňa a kremenca . 

východnej p ok lesnutej kryhe ako na vy
sokej západnej kryhe. Protiklonná poru
cha prebi eha údolím nepomenovaného p o

toka tečúceho cez Držkovce (obr. 4). 

Okolie Držkoviec je porušené zlomami. 
Významn ý zlom prebieha údolím potoka 
Východný T uriec, pozdíž ktorého vý
chodn á kryha poklesla. Zlom mo':J.ol byť 

Vo vrchnej časti poHárskeho súvrstvia 
na SZ od Držkoviec sa okrem iného zistil 
aj íl vhodný na keramickú výrobu. Je 
v hlbke 4 až 19 m, t. j. mocnosť ložiska aj 
s jalovými p olohami dosahuje 15 m. Lo
žisko tvorí íl pestrých farieb (žltohnedá, 
svetlohnedá az bielosivá, svetloh nedá, 
hnedá). Množstvo piesčitej až štrkovej prí
mesi je veľmi vari,abilné. Smerom do pod
ložia kvalit a ílu klesá (obr. 5). Rtg záznam 
na obr. 6 je charakteristický znížením r e
flexov kaolinit u a zvýšením sľudového m i
nerálu . Na DTA krivkách sa s h Íbk ou 
zmenšu jú end otermy aj exotermy kaoli-

aktívny v pliocéne, pretože akumulácia nitu. 
pliocénnych sedimentov je ov eľa väčšia na Frakciu m enšiu ako 2 mikróny t vorí 

Obr. 4. Geologická mapa okolia Držkoviec. Holocén: 1 - fluviálne sedimenty: 
hlinito-piesčité , ílovité a štrkovité sedimenty poriečnych nív - inudačných území ; 
pleis tocén: 2 - mladý pleistocén: hlinitá a hlinito-kamenitá svahovina, 3 - spra
šová hlina, 4 - fluviálne sedimenty: štrk, piesčitý štrk poriečnych nív - dnová 
výplň , 5 - fluviálne sedimenty : štrk, piesčitý štrk, strednej terasy (terasovaných 
kužeľov ?) ; starý pleistocén: 6 - fluvi álne sedimenty (štrk vysokej terasy); miocén : 
7 - pon t; štF.k, piesok a íl (poltárska formácia); silický príkrov: 8 - vápenec weterstein
ského typu (pelsón - kordevol, norik) , 9 - gutensteinský dolomit (anatol), 10 -
gutensteinský vápenec (anatol) , 11 - vápenec, slieň, bridlice ( ,,kampilské" vrstvy) -
skýt; Chválovská šupina: 13 - tmavý vápenec - anis, 14 - bázické horniny, 15 -
tm avé a zelené bridlice, 16 - h ematitové bridlice, 17 - rádiolarity, 18 - svetlý 
kryštalický vápenec Všeobecné značky: 19 - hranice li tost ratigrafických jednotiek : 
zistené, predpokladané, pozvoľný prechod, 20 - presunové línie : zistené, predpo
kladané, zakryté, 21 - prešmyky: zistené, p redpokladané, p redpokladané zakryté, 
22 - zlomy: zistené, predpokladané, predpokladané zakryté, 23 - úložné p omery 
vrstiev, 24 - geologické vrty, 25 - prameň: nezachytený, zachytený 
Fig. 4. Geological map of the Držkovce vicinity. 1 - fluviatile sediment, argillaceous
sandy, argillaceous and grave! sediment of flood plain and inunda tion a reas, Holo
cene, 2 - argillaceous and argillaceous-stoney loam, Upper Pleistocene, 3 - loess, 
Pleistocene, 4 - fluviatile sediment, gravel., sandy grave! in flood plane and river 
bed fill ing, 5 - fluviatile sediment, grave!, sandy grave! of th e middle terrace 
(terrace cone ?), Upper Pleistocene, 6 - fluviatile sediment, grave! of the upper 
terra.ce, Lower P leistocene, 7 - gravel, sand and clay of the Poltár formation, 
Miocene, 8 - limestone, Wetterstein type, Pelsonian-Cor devolian, Norian, 9 -
Guten stein dolomite (Anatolian) , 10 - Gutenstein limestone, Anatolian, 11 -
limestone, marlstone, s hale (" Campilian" beds), Scythian. 12 - s hale, arenaceous 
shale, sandstone (" Seissian" beds), Scythian . (8-12 - Silica nappe), 13 - dark 
limestone, Anisian, 14 - basic rock, 15 - dark and green shale, 16 - h aematite 
slate, 17 - radiolaľite, 18 - lightcoloured crystalline limestone (1 3- 18 - Chválová 
slice), 19 - boundary of lithostratigraphic uni ts proved and presumed, gradual 
transition, 20 - thrust line, proved, presumed, buried, 21 - r everse fa ult, proved, 
presumed, buried, 22 - fault, proved, presumed, buried, 23 - structural data, 
24 - drill-hole, 25 - spring, trapped, not t rapped 

► 
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kaolinit s prímesou sľudového minerálu a 
stopami montmorillonitu a miestami je 
prítomný limonit. 

Pre chemické zloženie ílu 
zvýšený obsah Al203 a vysoký 
(tab. 2) . 

je typický 
obsah Si02 

Ložisko kaolinického ílu vzniklo usá
dZJaním nevytriedených zvetranín v lim
nickom prostredí s periodickým usadzova
ním sa čistejšieho ílu. Vrchná časť ložiska 
sa dodatočne kaolinizovala, čo dokazujú 

korodované z1vce a makrokaolinit v o 
frakcii 6-20 ,um bacilaritového typu na 
obr. 7. 
Podľa technologických analýz ílu ('tab. 4) 

vykonaných vo Vývojovom pracovisku 

2 km 

KZ Michalovce sa možnosti využitia ílu 
hodnotili nasleduj úco: 

Najvhodnejšou surovinou zo sledované
ho ložiska je svetlosivý až biely plastický 
kaolinický íl z híbky 7,10-7,60 m, v kto
rom frakcie pod 2 ,um tvorí temer čistý 

kaolinit (obr. 8) a svetlohnedý plastický íl 

z hÍbky 6,50-7,10 m. Táto surovina je 
vhodná na výrobu keramických obklada
čiek svetlej farby a dlaždíc. 

Výplav z ostatných vzoriek pod 0,06 mm 
má vlastnos,ti suroviny vhodnej: 

a) ako prímes do pracovnej hmoty na 
výrobu keramických dlaždíc svetlej farby 
(sivý piesčitý plastický kaolin ický íl 
z hlbky 16,00-17,00 m); 
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Obr. 5. Profil ložiskom keramických ílov SZ 
od Držkoviec (podľa vrtu EUP-4). 1 - SlVY 

íl, 2 - hnedý íl, 3 - žltý íl, 4 - červeno
hnedý íl, 5 - sivý hnedoškvrnitý íl, 6 -
hnedý sivoškvrnitý íl, 7 - piesčitý íl , 8 -
íl so štrkom 
Fig. 5. Profile section of ceramic clay deposit 
northwesternly from Držkovce (based on 
EUP-4 drill-hole data). 1 - grey clay, 2 -
brown clay, 3 - yellow clay, 4 - reddish 
brown clay, 5 - gray, brownish mottled clay, 
6 - brown, greyish mottled clay, 7 - arena
ceous clay, 8 - clay with grave! content · 

K 

I 
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Obr. 6. RTG analýzy k eramického ílu z okolia Držkoviec. 2/a vrt EUP-4, hlbka 
4,3 m , frakcia pod 2 µm; 2/ b - vrt EUP-4, h lbka 46,8 m , f rakcia pod 2 µm 
Fíg. 6. X-ray analytical record of ceramic clay from the vicinity of Držkovce. 2/a -
EUP-4 d rill-hole, 4.3 m depth , fraction under 2 µm, 2/ b - EUP-4 drill-hole, 46.8 m 
depth, fraction un der 2 µm 
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b) ako prímes do pracovnej hmoty na 
výrobu pórovinových obkladačiek alebo 
obkladačiek (žltohnedý piesčitý plastický 
k aolinický íl z hlbky 4,00- 4,50 m a svetlo
sivý piesčitý plastický kaolinický íl so 
štrkom z híbky 4,50-6,50 m); 

né vlastnosti má aj plastický kaolinický íl 
v prirodzenom stave z híbky 18,50 až 

19,00 m. 

c) na výrobu tehliarskych výrobkov, 
r esp. červených dlaždíc (sivohnedý až 
h nedý piesčitý íl 17,00-18,00 m); podob-

Surovina v pôvodnom :c:tave je vhod
ná ako prídavná surovina do pracov

nej hmot y na výrobu stavebnej ker a
miky, resp. keramiky s farebným črepom. 
Sivohnedý až h nedý silne piesčitý íl 
z h1bky 16,00-17,00 m pre vysoký obsah 

Obr. 7. Agregát kaolinitových lupienkov ba
cilaritového typu vo frakcii 6-20 µm. Vrt 
EUP-4, hlbka 5-6 m. zväčš. 3500 X 

Obr. 8. Kaolinit frakcie pod 2 µm. Vr t 
EUP-4, hlbka 7,1- 7,6 m. Zväčš. 1500 X , uhol 
oo 

Fig. 7. Aggregate of kaolinite slices of ba
cillarite type in the 6-20 µm fraction, Drill
hole EUP-4, 5-6 m depth , magn. X3,500 

Fig. 8. Kaolinite in the fraction under 2 µm, 
drill-hole EUP-4, 7.1-7.6 m depth interval, 
magn. X 1,500, angle 0° 

Obr. 9. Geologická stavba okolia Liciniec. Kvartér: 1 - svahová h lin a a sutina ; 
Terciér: 2 - štrk, piesok, íl (poltárska fo rmácia), pont ; Silicikum.;.. 3 - svetlý ma
sívny vápenec wetersteinského typu (nerozčlenené) vrchný anis - v rchný t rias, 4 -
sivý lavicovitý dolomit - hydasp, 5 - gutensteinský vápenec - hydasp, 6 - slie 
n itý vápenec a bridlice, kampil, 7 - pest ré pieskovcovo-bridličnaté súvrstvie (pestré 
bridlice a pieskovce), v rchnejší seis - spodný kampil, 8 - diabázy a ich tufity 
(vrchný perm -- spodný trias); Meliatska séria : 9 - svetlý kryštalický vápenec, 
10 - bridličnatý komplex, 11 - svetiý vápenec (steinalmský), m iestami so šošov
kami svetlého zrnitého dolomitu, 12 - ílovité a piesč ité bridlice - spodný t r ias 
(nerozčlenené) 

Fíg. 9. Geological map of the Licince v icinity. 1 - debris and loam, Quarternary, 
2 - gravel, san d, clay, P oltár formation , Pontian, 3 - light massive limestone of 
Wetterstein type, undivided, Upper An isian to Upper Triassic, 4 - grey platy 
dolomite, Hydaspian, 5 - limestone of G utenstein type , Hydaspian, 6 - marly 
limestone and shale, Campilian, 7 - variegated arenaceous-slaty m ember (variegated 
shale and sandstone), Upper Seisian to Lower Campilian, 8 - d iabase and basic 
tuffite, Upper Permian to Lower Triassic (3-8 - Silicic unit), 9 - light-coloured 
crystalline limestone, 10 - sla ty complex, 11 - ligh t-coloured llmestone (Steinalm 
type) in places with lenses of light granular dolomite, 12 - argillaceou s and 
arenaceous shale, Lower Tr lassic, undivided 

► 
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kremeňových zŕn (67,57 % SiO2) nie je 
v neupravenom stave na keramickú výro
bu vhodný. 

Z technologického hľadiska n ajvhodnej-

o 

šia poloha je v relatívne dostupnej hlbke 
a bolo by možno využiť aj bezpros tr edné 
nadložie a podložie. Íl podobnej kvality 
môžeme očakávať aj na poklesnutej kryhe 

o - o -
- o - ct 

o~~ 0 ~d 
-o-

2km 

Q 

2 1~_'.'._-;;-_"_~ N2d 
1 

11 vT 2 1 
1 

I+ I z i : i~ ~dTz°1 
1 

5 1 1 • i·:-1~ 

6 1----_ ---j VT1 c 
1 

7 1.:.. - - je s -c1 . . . . . 1 1 

B '.,.. ' ' ~ ,.,. i T 
1 1 ✓, \' 0 

9 tl-ä--tt P2· T1 l 
10 l:~~~I \T1 1 

12~bT 1 

s 

1 



540 Mineralia slov., 15, 1983 

medzi zlomom prebiehajúcim údolím p o

toka Východný Turiec a zlomom v údolí 
nepomenova ného potoka (obr. 4). 

Keramický íl v okolí Liciniec 

Poltárske súvrstvie v okolí Liciniec leží 
na predterciérnych ~ mezozoických hor
ninách. Jeho mocnosť kolíše od niekoľ 

kých do cca 100 m. Buduje ho zväčša 

pestrý íl , často piesčitý, príp. s prímesou 
štrku. Štr k až štrkopiesok t voria bazálnu 
polohu súv rstvia hrubú 3 m. 

Vo vrte Ele-2 (na SV od Liciniec, 
.Jbr. 9) je poltárske súvrstvie hrubé 79 m. 
Jeho vrchnú časť od 0,3 do 55 m tvor í 
pesrtrý mastný, miestami piesčitý íl. Lo
žisko ílu má t eda hrúbku 54,7 m. Kvalita 
ílu je veľmi premenlivá. V celom profile 
ložiska prevláda hnedá farba, iba v o 
vrchnej časti je poloha sivého, ale veľmi 
piesčitého ílu. Polohy hnedého a na oter 
mastného ílu sa striedajú so silne piesčitý
mi polohami, resp. sú v ňom obliaky kre
meňa, kremenca, bridlice a ojedinele b á
zických efuzív (obr. 10). 

Íl j e zo zmesi kaolinitu a illitu. Rtg a 
DTA a nalýzy (obr. 11, 13) ukázali preva
hu kaolinitu vo vrchnej časti ložiska, za
tiaľ čo v spodnej časti prevláda illit. 

Asociácie ťažkých minerálov sú chu
dobné. Najhojnejší j e limonit, pri niekto
rých vzorkách stúpol podiel epidotu a gra
n átu. S hlbkou narastá koncentrácia ilme
nit u , rutilu, anatasu a titanitu. 

Obsah Si02 je nepriamoúmerný obsahu 
A l203. Obsah Al203 v dvoch vzorkách zo 
š tyroch analyzovaných vzoriek presahuje 
20 %. V niektorých vzorkách je zvýšené 

Obr. 10. Profil ložiskom keramických ílov pri 
Licinciach (podľa vrtu Ele-2) . Vysvetlivky 
ako pri obr. 5 
Fig. 10. P rofile sect ion of the ceramic clay 
deposit near Licince (according to the Ele-2 
drill-hole data). Explanations as in fig. ~ 

zastúpenie F e, čo n epriaznivo ovplyvňuje 

technologické vlastnosti suroviny . Obsah 
CaO a MgO je nízky, íl je prakticky ne

vápnitý (t ab. 3). 
Genéza ložiska je obdobná ako ložiska 
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Chemick é analýzy ílu v o v rte EUP-4 
Chem i ca l analytical data of clay from the EUP-4 drill -hole 

,c..i 
Hlbka v m ó ó o o o ..ci N o "' 6 o o o "' a;' o 'al) C ~· .µ C\J 

~ 
(lJ C\J 

~ '-< u3 b ~ ~ ~ z > ...i r,c. r,c. u 
~-

EUP-4 4,5-6,0 1339 72,57 17,08 0,94 0,65 0,68 0,04 0,14 0,72 0,01 2,0 0,16 

6,6 1340 58,63 26,30 1,68 0,22 1,14 0,06 0,29 0,72 0,01 2,89 0,23 

7,1-7,6 1341 58,79 25,63 1,73 0,25 1,28 0,05 0,28 0,72 0,01 3,28 0,19 

18,5 1342 43,61 19,92 22,48 0,29 1,02 9,74 0,29 0,62 0,03 2,17 0,17 

Analyzovala: Trubanová, GP Turčianske Teplice 

Chemické analýzy ílu z vrtu Ele-2 Licince 
Chemícal analytícal data of clay from the Ele-2 drill-hole near Licince 

,c..i 
Hlbka v m o' 6 o o ..ci o o o' cS o o "' N 'al) C .µ C\J ClJ ClJ C\J ~· '-< ...i u3 ~ r,c. r,c. b p'.;' u ~ ~ > 

Ele-2 3,5- 4,0 867 81,03 11,05 0,68 0,55 0,18 0,01 0,53 0,36 0,01 0,58 

18,1-18,6 868 45,23 24,45 8,64 0,22 0,74 0,18 0,76 0,78 0,15 1,70 

37,2-38,0 869 44,78 21,06 10,75 0,30 0,76 0,35 0,84 1,66 0,15 2,36 

53,0-53,5 870 65,88 16,58 2,99 0,41 0,70 0,08 0,71 1,18 0,02 2,39 

Analyzovala : šaturová, GúDS 

('j • o ...,c 
ô ('j C\J 

'-< ,.c: "' .µ ·- lI; UJ >N 

4,63 0,75 

7,48 1,91 

7,49 1,26 

8,54 2,38 

C\J • 
o +-> C 

('j ('j 
~' '-< ,.c: 
z 

..., __ 
UJ •N 

0,05 4,02 

0,26 9,15 

0,47 7,78 

0,29 5,35 

Tab. 2 

.µ ój 
ClJ 

>CJ M UJ •;::lÔ 
UJUJ VJ 

99,85 0,22 

99,84 0,19 

99,86 0,16 

99,98 0,10 

Tab. 3 

C\J • .µ ~ 1::: 
('j (lJ (lJ 

'-< >VJ >U 
·::J .µ ::J 

UJ VJ UJ 

0,63 99,68 

7,33 99,59 

8,55 99,81 

2,99 99,57 
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Technologické analýzy sa urobili iba zo 
7 vzoriek reprezentujúcich makroskopick y 
nádejné polohy plastického ílu (ale boli 
odobrané nie z celého profilu, lež ib a 
z úsekov hrubých okolo 0,5 m). 
Podľa získaných výsledkov možno kon

štatovať, že sa analyzovaný íl vzhľadom 
na vysokú pevnosť za surova a farbu po 
výpale hodí na tehliarsku výrobu, ako aj 

na výrobu stavebnej keramiky ako súčasť 
pracovnej hmoty pre červené dlaždice. 
Surovina z hlbky 3,5-4,0 m má po od
plave piesčitej prímesi pomerne vhodnú 
vypaľovaciu farbu (béžovú) a bolo by ju 
možno použiť n a výrobu keramických 
dlaždíc ako surovinu všetkých odtieňov , 

ale niektoré ďalšie parametre (n ízka pev
nosť za surova, vysoká nasiakav osť) túto 

Technologické analýzy ílov poltár sk eho súvr 
T echnological analyses of clay from t he Poltár 

E 
o 

'@ 
o, 

•>, 
;> 

'd 
(lJ ... 
p, 

(lJ 

'@ 
o, 

•>, 
;> 

o 
o, 

Čoltovo 
vrt DV-1 

4,0-4,5 m 
---~-~---- 4,50-6,50 m 

neupravo- výplav výplav 
8,30-9,80 m vaná 

vzorka < 0,06 mm < 0,06 mm 

farba za surova biela svetlo- béžová sivobiela sivobiela béžová 
- ---- - - - ~ - -~-- ~ ---
rozrábacia 

27,62 22,08 38,53 35,29 voda 

zmraštenie 
sušením 7,42 2,00 3,57 3,24 

pevnosť v tlaku 1,93 nestano- nestano- nestano-
za ohybu [MPa] vené vené vené 

farba t 1050' béžová béžová krémovo-
svetlo- svetlo- biela 

t 1150° šedo béžová béžová béžová bielo-
svetlo- svetlo- krémová 

t 1250' svetlosivá béžová béžová bielo-
krémová 

zmrštenie 
[°Io] t 1050° 1,85 6,42 7,14 

t 1150° 13,57 2,85 9,71 8,71 
t 1250° 11 ,42 4,57 13,14 12, 57 

nasiakavosť 

[% ] t 1050° 20,32 24,04 22,36 
t 1150° 0,77 17,06 14,68 14,74 
t 1250° 4,48 13,69 5,34 5,01 

objem t 1.0:50° 1,70 1,55 1,58 
váha 1150° 2,21 1,76 1,77 1,78 
[g/cm3] 1250° 1,98 1,88 2,02 2,02 

6,5-7,1 m 

béžová 

31,03 

6,00 

2,08 

béžová 

svetlo-
béžová 
sivá 

9,57 
12,42 
12,71 

11 ,60 
4,9 1 
0,47 

1,90 
2,11 
2,20 
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možnosť využitia veľmi obmedzujú. V ne
upravenom stave ju možno použiť ako 
ostrivovú prímes. 

sel poukázal Ľ. Ivan et al. (1964), je roz
šírené aj v okolí obce Ožďany (okr. Ri
mavská Sobota). 

Výskyt ílu pri Ožďanoch 

Poltárske súvrstvie s pestrým ílom, na 
k torého vhodnosť pre keramický priemy-

Poltárske súvrstvie v okolí Oždian leží 
na egeri. Buduje vrchnú časť Oždianskej 
pahorkatiny, Je rozšírené medzi S ušanmi, 
Kružnom a na J zasahuje do okolia Anita
lovej samoty (obr. 12). Litologické zlože
nie súvrstvia je podobné ako v okolí Čol-

stvia z okolia Coltova, Držkoviec a Liciniec 
formation in the area of Čoltovo, Držkovce and Licince 

Tab. 4 

Držkovce vrt EUP-4 

16,0-17,0 m 17,0-18,0 m 

7,1-7,6 m neupravovaná výplav neupravovaná výplav 18,50-19,0 m 
vzorka < 0,06 mm vzorka < 0,06 mm 

sivobiela svetlosivá _ sivobiela béžová béžová žltookrová 

30,59 18,19 34,02 19,11 36,12 34,62 

4,42 3,14 4,71 3,42 5,14 7,85 

1,50 nestanovená 1,02 0,26 nestanovená 1,93 

bielo- svetlobéžová svetlobéžová sv. tehlovo- sv. tehlovo- sýtotehlovo-
krémová červená červená červená 
svetlo- svetlobéžová svetlobéžová sýtotehlovo- tehlovočer- tmavotehlo-
béžová červená vená vočervená 
šedo béžová bielokrémová svetlosivá béžová hnedosivá tmavohnedá 

6,71 2,85 7,57 3,71 9,00 12,85 
8,71 3,85 11,71 4,28 14,14 14,14 

11,14 6,00 14,57 6,57 15,57 14,42 

16,94 17,14 19,36 18,22 19,54 12,17 
11,76 15,03 8,93 15,74 5,28 6,75 

6,07 ll,Q7 0,34 11,13 0,26 4,85 

1,75 1,81 1,69 1,79 1,71 2,01 
1,90 1,88 1,99 1,87 2,12 2,17 
2,07 1,97 2,17 1,98 2,19 2,08 
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tova, Držkoviec, Liciniec, t . j. pozostáva 
z pestrého ílu, piesku a štrku. 

Vrchnú časť súvrstvia (11 m) na V od 
Oždian (na kopci Babahid, kóta 334) na
vŕtal vrt VRS-20 (Pristaš, prvotná doku
mentácia vrtu, pozri aj Vass et al., 1980) . 
Prevŕtanú časť súvrstvia tvorí plastický íl 
p estrých farieb (žltá, ružová, sivoškvrnitá, 
zelenosivá). Íl je piesčitý, príp. obsahuj e 
obliaky štrku. Frakcia > 0,06 mm kolíše od 

11 do 40 %. Zrnitosť sa smerom dolu zni
žuje. Asociácia ťažkých minerálov je z il
menitu, m agnetitu, limonitu , hojný je am
fibol a sľudové minerály, vzácny je r ut il, 
turmalín , anatas. 

Frakcie pod 2 ftm (obr. 14, 15) obsahujú 
kaolinit, illit a kremeň. V hlbke 16,3 m je 
aj aj málo montmorillonitu a n eidentifiko
vaný sľudový mineral. Rovnaká asociácia 
minerálov je aj vo frakcii 2-6 µm z h1bky 

Pokračovanie tabuľky 4 

farba za surova 

8 
o 

'@ rozrábacia voda 
o. 

•>, 
;:, 

'd 
(l) zmrštenie sušením H 
o. 

pevnosť v ťahu za 
ohybu [MPa] 

farba t 1050° 

t 1150° 

(l) t 1250° 
'@ 
o. 

•>, 
zmraštenie ;:, 

o [%] t 1050° 
o. t 1150° 

t 1250° 

nasiakavosť 

[%] t 1050° 
t 1150° 
t 1250° 

objem. váha 
[g/cm3] t 1050° 

t 1150° 
t 1250° 

Licince vrt Ele-2 

3,50-4,00 m 
neupra- výplav 
vovaná < 0,06 
vzorka mm 

béžová 

18,40 

3,29 

0,656 

ružovo-
béžová 
.svetlo-
béžová 
kré-
mová 

. 3,0 
3,0 
3,43 

17,81 
17,18 
16,69 

1,80 
1,83 
1,84 

svetlo
béžová 

36,19 

6,14 

1,198 

béžová 

svetlo,-
béžová 
tmavo-
biela 

8,86 
J0,00 
12,14 

24,05 
18,95 
14,10 

1,59 
1,47 
1,88 

18,00-18,60 m 37,00-38,00 m 53,00-53,50 m 

žltookrová žltookrová béžová 

40,32 38,20 26,39 

10,28 9,57 7,85 

2,81 4,58 5,35 

tehlovo- tmavotehlo- tehlovo-
červená vočervená červená 
tmavotehlo- červenohnedá svetlohnedo-
vočervená červená 
tmavohnedo- hnedá svetlohnedá 
sivá 

19,00 17,71 9,85 
19,57 17,28 7,14 
16,57 exp. 14,00 exp. 8,14 exp. 

3,46 1,19 8,56 
0,80 0,57 7,17 
7,29 exp. 7,25 exp. 8,94 exp. 

2,32 2,38 2,08 
2,36 2,33 J,14 
1,98 exp. 1,96 exp. 1,90 exp. 
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11,4 m na obr. 16. Kvalitu ílu znižuje vyš
ší obsah železa, ktoré DTA analýza ur
čila ako limonit. 

Proveniencia ložiska je odlišná ako pri 
íle poltárskeho súvrstvia v severovýchod
nej časti Rimavskej kotliny, ale totožná 
alebo podobná ako pri íle >tohto súvrstvia 
v Lučenskej kotline. Hlavným činiteľom 

pri vzniku ílu bolo zvetrávanie klastického 
materiálu vyvolané jeho zvodnením na 
nepriepustnom podloží egerských šlírov. 

Technologické analýzy urobilo Vývojo-
vé pracovisko KZ v Michalovciach. Ana- Q 

K c? Q 

35 33 31 29 27 25 23 21 19 17 

K 

K 

15 13 

K 

S}'1 

11 9 5 3 

Obr. 11. RTG analýzy keramického ílu z okolia Liciniec. 3/Ia - vrt Ele-2, hlbka 
3,5-4 m, frakcia pod 2 µm; 3/Ib - vrt Ele-2, hlbka 18,1-18,6 m, frakcia pod 
2 µm; 3/Ic - vrt Ele-2, hlbka 37,2-38,0 m, frakcia pod 2 µm; 3/Id - vrt Ele-2, 
hlbka 53,0-53,5 m, frakcia pod 2 µm 
F ig. 11. X-ray diffraction records of ceramic clay from the vicinity of Licince. 
3/Ia - Ele-2 drill-hole, 3.5-4 m depth interval, fraction under 2 µm, 3/Ib - Ele-2 
drill-hole, 18.1-18.6 m depth interval, fraction under 2 µm, 3/Ic - Ele-2 drill-hole; 
37.2-38.0 m depth interval, fraction under 2 µm, 3/Id - Ele-2 drill-hole, 53.0-53.5 m 
depth interval, fraction under 2 µm 
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Obr. 12. G=ologická stavba okolia Oždian. Holocén: 1 - fluvi álne sedimenty, h li 
nito-piesčité a ílovité sedimenty poriečnych nív (inundačných ú zemí) , pleist océn: 
2 - deluviálne sedimenty: hlinito-piesčité sedimenty sprašového charakteru, 3 -
eolicko-deluviálne sedimenty: spraš a sprašová hlina ; starší vurm: 4 - fluviá lny 
piesčitý štrk, štrk (nízka terasa) ; r is: 5 - fluviálny piesčitý štrk, štrk s poloham i 
piesku, mindel: 6 - fluviálny hrubý zahlinený a piesči tý š t rk ; miocén: 7 - pont : 
štrk, piesok, pestrý íl (poltárske súvrstvie); oligocén - miocén: 8 - eger: vá p n itý 
silt s nepravidelnou piesčitou prímesou (šlír , lučenské súvrstv ie) 
Fig. 12. Geological map of t.he Ožďany vicinity. 1 - fluviatile sediment, loamy-san dy 
t o argillaceous sedim ent of the flood plain (of inunda tion area), Holocene, 2 -
delu vial sediment, loamy-sandy sediment of loess character , Pleistocene, 3 - eolic 
t o deluvial sediment, loess and loess loam, Pleistocene, 4 - fluviatile sandy gravel, 
gravel (the lower terrace, Lower Wurmian , 5 - fluviatile sandy gravel, gr avel with 
sand layers, Rissian, 6 - fluviatile coarse gravel, loamy a n d san dy gravel, Min
delian, 7 - gravel, sand, variegated clay, Pontian, 8 - calcareous silt with ir regu lar 
a renaceous admixture (sch lier), Egerian 
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Obr. 14. DTA, DTG a TG analýzy keramic
kého ílu z okolia Oždian. 4/IIa - vrt VRS-20, 
hlbka 10,4 m , frakcia pod 2 µm; 4/IIb - vrt 
VRS-20, hlbka 11,4 m, frakcia pod 2 µm; 
4/IIc - vrt VRS-20, hlbka 12,5 m, frakcia 
pod 2 µm; 4/ Ild - vrt VRS-20, hlbka 13,4 m, 
frakcia pod 2 µm; 4/IIe - vrt VRS-20, hlbka 
16,3 m, frakcia pod 2 µm 
Fig. 14. DTA, DTG and TG records of ce
ramic clay fr om the Ožďany v icinity . a -
VRS-20 d r ill-hole, 10.4 m depth, fraction 
under 2 µm, b - VRS-20 drill-hole, 11.4 m 
depth, fraction under 2 µm, c - VRS-20 drill
hole, 12.5 m depth, fraction under 2 µm, d -
VRS-20 d rill-hole, 13.4 m depth, fraction 
u nder 2 µm, e - VRS-20 drill-hole, 16.3 m 
depth, fractton under 2 µm 

Obr. 13. DTA , DTG a TG analýzy keramic
kého ílu z okolia Liciniec. 3/ IIa - vrt Ele-2, 
hlbka 3,5-4 m, frakcia pod 2 µm; 3/IIb -
vrt Ele-2, hlbka 18,1-18,6 m, frakcia pod 
2 µm ; 3/ IIc - vrt Ele-2; hlbka 37,2-38,0 m , 
frakcia 2 µm ; 3/IId - vrt Ele-2, hlbka 
53,0-53,5 m, frakcia pod 2 µm 
Fig. 13. DT A, DTG and TG analytical r ecords 
of ceramic clay samples from the vicin ity of 
Licince. a - Ele-2 drill-hole, 3.5-4.9 m 
depth interval, fraction under 2 µm, b -
Ele-2 drill-hole, 18.1-18.6 m depth interval, 
fraction un der 2 µm, c - Ele-2 drill-hole, 
37.2-38.0 m depth interval. fraction under 
2 µm, d - Ele-2 drill-hole, 53.0-53.5 m 
depth in terval, fraction under 2 µm 
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Obr. 16. Sľudový minerál, kaolinit a kremeň 
vo frakcii 2-6 µm. Zväčš. 1000 X, uhol 0° 
Fig. 16. Mica, kaolinite and quartz in the 
2-6 µm fraction, VRS-20 drill-hole, 11.4 m 
depth, magn. X 1,000, angle 0° 

lyzovali sa 3 vzorky reprezentujúce jedno
metr ové úseky ložiska. Vzhľadom na tech
nológiu vŕtania sa vzorky neodoberali 
polením vrtného jadra, a preto aj výsled
ky analýz treba brať s istou rezervou. 

Podfa výsledku technologických ana
lýz, a to vzhľadom na farbu po výplave 
a veľkú pevnosť v ťahu za surova, možno 
surovinu použiť na výrobu tehál. 
Začiatkom 60-ych rokov sa technologic

k y odskúš,al íl navŕtaný severne od kopca 
Babahid a na V od obce Ožďany. Surovi
na bola zhodnotená ako keramický íl na 
fasádnu keramiku a kameninu (Ivan et al., 

1964). 

Záver 

Poltárske súvrstvie v Rimavskej k otline 
vystupuje na ploche cca 147,6 k m 2. M á 
priemernú h rúbku 50- 60 m a jeho časť 

tvorí íl. Kvalit a ílu sa však overila iba 
bodovo na štyroch miestach a ukázalo sa, 
že medzi ílom poltárskeho súvrstvia sú aj 
kvalitnejšie druhy vhodné ako sur ovina 
na keramick ú, p ríp. kameninovú výrobu. 

Recenzoval J . Kozáč, J. A ntaš 

LITERATÚRA 

E 1 e č k o, M. - Va s s, D. 1975: Keramické 
íly z okolia čoltova, Manuskript - G eof ond 
Brat islava. 

Iv a n , Ľ. et al. 1964: Správa o výskume a 
nálezoch keramických surovín. Manuskript 
- GúDŠ B ratislava. 

Mar k o v á , M. 1974: Správa o sedimentár
no-petrografickom výskume treťohornej 
výplne Rimavskej kotliny v profiloch vrtov 
DV-1, DV-3 a DV-4. Manuskript - Geo
fond Bratislava. 

M a r k o v á, M. 1977: Mineralogicko-geoche
mický a petrografický výskum treťohor
ných sedi mentov Rimavskej kotliny. M a
nuskript - Geofond Bratislava. 

Mar k o v á, M. 1980: Mineralogicko-petro
grafický a geochemický výskum terciér 
nych sedimentov Lučenskej kotliny. Ma
nuskript - Geofond Bratislava. 

V a s s, D. - E 1 e č k o, M. - Mar k o vá, M. 
1977: Nálezová správa o keramických íloch 
pri Držkovciach. Manuskript - Geofond 
Bratislava. 

V a s s, D. - E 1 e č k o, M. - Mar k o v á , M. 
1980: Keramické íly z okolia Liciniec a 
Oždian. Manuskript - Geofond B ratislava. 

Obr. 15. RTG analýzy keramického ílu z okolia Oždian. 4/Ia - vrt VRS-20, hlbka 
10,4 m, frakcia pod 2 µm; 4/Ib - vrt VRS-20, hlbka 11,4 m, frakcia pod 2 _µm; 
4/Ic - vrt VRS-20, hlbka 12,5 m, frakcia pod 2 µm; 4/Id - vrt VRS-20, hlbka 
13,4 m, f rakcia pod 2 µm; 4/ Ie - vrt VRS-20, hlbka 16,3 m, frakcia pod 2 µm 

◄ 

Fig. 15. X-ray diffraction records of ceramic clay from the Ožďany vicinity. 4/Ia -
VRS-20 drill-hole, 10.4 m depth, fraction under 2 µm, 4/I b - VRS-20 drill-hole, 
11.4 m depth, fraction under 2 µm, 4/Ic - VRS-20 drill-h ole, 12,5 m depth, fraction 
under 2 µm, 4/Id - VRS-20 drill-h ole, 13.4 m depth , frac tion under 2 µm , 4/Ie -
VRS-20 drill-hole, 16.3 m depth, fraction under 2 µ m 
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Indications of ceramic clay in the Rimava basin (Central Slovakia) 

DIONÝZ VASS - MICHAL ELEČKO - MAGDA MARKOVÁ 

The Poltár formation wide-spread in the 
Lučenec basin contains deposits of ce
r amic clay. The formation extends into the 
R imava basin as well as into the neighbour 
southern areas of the Slovenské rudoho
rie Mts. This continental sequence of 
Miocene age is composed of grave! and sand 
beds wi th clay layers. 

The DV-1 drilling situated southeasternly 
from the Čoltovo village drilled light grey 
caolin ic clay in the 8.30-9.80 m depth inter
v al. Technological tests proved the suitability 
of clay a s admixture into raw materials for 
t h e production of earthenwa re, vitrified and 
semi-vitrified tiles. 

Another drill-hole northwesternly from 
Držkovce (EUP-4, f íg. 4) pierced variegated 
clay containing variable amounts of arena
ceous and fine grave! sand admixture within 
the 4-19 m depth interval. Chemical com
p osition is indicated in Tab. 2. Technological 
tests proved that the light grey plastic clay 
occurring in the 7.10-7.60 m depth as well 
as the light brown plastic clay from 
0.50-7.10 m depth are the most suitable. 
The clay is appropriate as raw material for 
the product ion of light-coloured earthenware 
tiles . 

Other clay samples analyzed (fíg. 6) repre
sent suitable admixture into raw materials 

for earthenware production as well. Shoddy 
samples are yet appropriate as brick ware or 
red tile raw material. 

The Ele-2 drill-hole located northw esternly 
from Licin ce (fíg. 9) found variegated clay 
in the 0.30-55.00 m interval of varying quali
ty (fíg, 10) . Kaolinite prevail s in t he upper 
part whereas illite is more frequent consi
tuent of the clay depthwards. Chemical data 
are indicate d in Tab. 3. 

Clay layers tested for technology are sui
table for t h e brick industry or as admixture 
into raw materials for red tile production. 

The clay uncovered by the VRS-20 d rill
hole easternly from Ožďany (fíg. 13) consists 
of illite and kaolinite. Technological tests 
proved its suitability 011 17 for the brick 
industry. Clay occurrenc2~ of better quality 
were formerly found to occur in the sur 
roundings of the Ožďany village (Ivan e t al. , 
1964) suitable for facing and facade tiling or 
stoneware p roduction. 

Clays near Čoltovo village origin a ted by 
the decomposition of crystalline schists and 
acidic igneous rocks. Clay occ urring near 
Držkovce a nd Licince villages developed by 
sedimentation of the weathering products 
into limnic environment and became kaoli
nized subsequently. 

Preložil I. V arga 
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Palinologické hodnotenie vzoriek z lokalít Hrelikov po
tok a Kotlinec, staršie paleozoikum gemerika 

MÁRIA PAPSŕKOVÁ*, PAVOL GRECULA** 

* Geologický prieskum, geologický úsek Bratislava, Geologická 18, 
825 52 Bratislava 

** Geologický prieskum, geologická oblasť, Garbanova 1, p. p. 7, 040 11 Košice 

(1 tab. a 2 tabule v t exte) 

Doručené 3. 5. 1983 

IlaJIHHOJIOrHqecKaH on;eHKa o6pa3D;OB H3 rpeJIHKOBOro JIOTOKa H KOTJIHHD;a , 
}:\peBHHii rraJieo3011 reMepHKa'. 

Pe3yJibTaTbl Ilb!Jlbl(eBbIX amWil130B II0Ka3aJI11, Y:TO CBl1Ta rpacpl1TOBblX cp11-

Jll1TOB (6eTJI51PCKa51 CBl1Ta), oco6eHHO ee caMa5! BepxHa5!5! Y:aCTb - ľOJi el(KHe 
GJIOJ1 c Jlí1/-(J1TaM11 (ľpen;yna, 1982) COl-(ep)Ka.T rraJIJ1HOMOpqJbI BepxHero GJ1Jiypa 
1-(a)Ke m1)1(Hero 1-(eBOHa. BCTpeY:aeM 11X KaK B IO)KHOM I!OKPOBe (Mel-(3eBCKHM), 

TaK 11 B cpel-(Heií Y:aCTJ1 pyl-(Oľ0p¾5! (rrpaKOBCKHM f!OKpOB). 3TO l-(OKyM eHTJ1-

pyeT Cl1HXPOHHOe pa3B11Tl1e -qepHb!X cjJJ1JI:11TOB B l(eJIOM OCal-(0Y:HOM rrpo c

Tp aHCTBe reMepJ.1Ka, B OCHOBHOM B 01-(HOM CTpaT11rpacjJ:11Y:eCKOM ):\J1arra30He . 

Palynological evaluation of samples from Hrelikov potok and Kotlinec 
localities, Lower Paleozoic of the Gemeric unit 

Results of palynological analyses poin t to Upper Silurian to Lower 
Devonian age of the graphite phyllite sequence (Betliar formation) 
na.mely of its uppermost part, the Holec member. The member occurs 
both in the southern (Medzev nappe) as in the central parts (Prak ovec 
nappe) of the Spiš-gemer Or e Mts. Data point to synchronous develop
ment of black slates in the whole sedimentary space of the Gemeric 
unit representing, on the w hole, a unitary stratigraphic span. 

V rokoch 1981-1983 boli v rámci úlohy 
SGR-geofyzika na stratigrafické hodnote
nie z vybraných horizontov staršieho pia
leozoika odobrané a spracované vzorky 
z profilu Hrelikov potok (južne od Pra
koviec), a Kotlinec (južne od Smolníka), 
a to z pololLy.. tmavých lyditov, ktoré sú 

v tejto oblasti veľmi hojné, a niekoľko 

vzoriek z griafických fylitov. Lokalit a 
Hrelikov potok je v prakovskom príkrove, 
K otlinec v medzevskom pr íkrove (Grecula, 
1982). 

Horniny boli laboratórne spracované a 
mikrofloristicky zhodnotené. Na základe 
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získaných výsledkov sme mohli vybrané 
horizonty staršieho paleozoika str1atigrafic
ky začleniť a porovnať ich s doterajšími 
výsledkami z tejto oblasti, resp. s výsled
k ami v iných oblastiach. 

Metodika práce 

V teréne sme na lokalite Hrelikov potok 
a Kotlinec odobrali väčší počet vzoriek z od
kryvov. Išlo najmä o tmavé lydity z celého 
p rofilu lyditov vystupujúcich na povrch. 

Laboratórne sme horniny spracovali che
micky - maceráciou. Použili sme HCl, HF -
dlhodobé pôsobenie až do rozpustenia hor
niny. Po premytí a kontrole boli ďalej vzor
ky vystavené oxidácii Schulzovým roztokom, 
organické zvyšky sa oddelili v ŤK (husto
ta = 2,2-2,3). Po takomto spracovaní sa vy
hotovili trvalé preparáty v glycerínovej že
latíne. 

Trvalé preparáty sa zhodnotili pod mikro
skopom. Zaznamenané formy sme sfotogra
fovali a fotografie (zv. 1000 X) sme použili 
pri určovaní zastúpených rodov a druhov 
palinomorf. 

Po zhodnotení sme zostavili biostratigrafic
kú tabuľku výskytu foriem a porovnali sme 
ju s výsledkami z rozličných oblastí. 

Palinologické zhodnotenie 

Pri určovaní zachovaných palinomorf a 
ostatných organických zvyškov sme sa 
opierali o prístupnú domácu aj zahraničnú 
literatúru. Vzhľadom na ich veľmi zlú za
chovanosť sme väčšinu foriem určili len 
raka cf. (približne), resp. sme určili iba 
rody. Celkove sa podarilo vo vzorkách 
určiť 43 palinomorf, resp. iných mikrofo
sílií, 30 rodov a druhov zo skupiny Acri
tarcha, 10 rodov a druhov spór, štruktúr
ny kerogén, riasy a palinomorfy neurči

tého postavenia (tab. 1). 
Zo získaného materiálu možno vyčleniť 

3 základné skupiny mikro fosílií: 
1. Akritarchá. Je to najhojnejšie zastú

pená skupina palinomorf. Väčšinou ide 
o neúplne zachované (úlomky), resp. silne 
grafitizované jedince, takže sme sa pri ich 
určovaní často mohli opieffl len o tvaro
vé osobitosti. 

2. Spóry . Ide o menej početnú skupinu 
mikrofosílií v našich vzorkách pr edstavu
júcu zvyšky suchozemských rastlín. Zazna
menanie ich výskytu je pri stratigrafickom 
hodnotení veľmi dôležité. V našich vzor
kách sledujeme iba ojedinelé zastúpenie 
triletných spór prevažne menších rozme
rov , ktoré reprezentujú prvé suchozemské 
rastliny (väčšie formy sú clmrakteristické 
pre mladšie obdobia). 

3. Kerogén - štruktúrny aj neštruktúrny. 
Sú to rozličné úlomky a útržky pletív a pa
linomorf. Jeho podrobnejším hodnotením 
sa zaoberala O. Čarná (1969). V našich 
vzorkách je pomerne veľa tý chto zvyškov, 
'ale bližšie sme ich neurčovali. 

Oveľa b ohatší materiál na mikrofosílie 
sme získali z profilu Kotlinec (34 foriem 
z celkového počtu). Na lokalite Hrelikov 
potok sa nám podarilo stanoviť len 17 fo
riem z celkového počtu mikr ofosílií a chu
dobnejšie bolo aj početné zastúpenie rodov 
a druhov. 

Stratigrafické zhodnotenie 

Stratigraficky sme zhodnotili obidve lo
kality spolu, pretože ide nielen o blízke 
horizonty, ale aj o podobné mikrofloristic
ké spoločenstvá: 9 foriem je spoločných 

pre obidve lokality, pričom aj v samom 
profile Hr elikovho potoka m,ožno napriek 
malej početnosti sledovať výskyt foriem 
s užším stratigr1afickým rozpätím - vrch
ný silúr - spodný devón. 

Na základe biostratigrafickej tabuľky a 
údajov v literatúre možno konštatovať, že 
vzorky, ktoré hodnotíme, sa stratigr aficky 
začleňujú do vrchného silúru - spodného 
devónu. 

Z tabuľky je zreteľné, že početne pre
vládajú palinomorfy (akritarchá, spóry) 
s výskytom práve v tomto období. Pri 
hodnotení sme sa opierali predovšetkým 
o palinomorfy s užším stratigrafickým roz
pätím výskytu, najmä o zaznamenané 



M. Papšíková, P. Grecula: Palinologické hodnotenie vzoriek 

Biostratigrafické zaradenie foriem zo študovaných lokalít 
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Tab. 1. 1 - Cymatiosphaera cf. multisepta Deunff. 2 - štruktúrny kero6én . 3 -
Empha nisporites cf. minutus Alien. 4 - Hyrtellospheridw m sp .. 5 - Cyma tio ;phaera 
cf. pavimenta Deflandre, 6 - štruktúrny kerogén. 7 - štruktúrny k2ro;cn. 8 -
M ycrhystridium c[. raspa (Crameq Mart in, 9 - štrukt úrny l,e rogén, 10 - štruk
túrny kerogén, 11 - Synspheridium cf. spinosum Moreau -Benoit 
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typy triletných spór, ktorých rozvoj sa 
(podľa údajov v literatúre) začína až 
v spodnom devóne - Emphanisporites cf. 
minutus Allen, Samarisporites, Retusotri
letes, Brochotrilete s, Dictyotriletes, Acant
hotriletes. 

Akritarchá, ktoré tvoria početnú preva
hu zaznamenaných mikrofosílií, vykazujú 
väčšinou širšie stratigrafické rozpätie vý
skytu (ordovik - devón). Ale možno tu 
sledovať aj prítomnosť niektorých druhov 
s užším stratigrafickým rozpätím - Very
hachium cf. josephae Cramer (vrchný si
lúr - spodný devón), Hyrtellosphaeridium 
cf. trivialis (Timofej ev) Tschibrikova 
(vrchný silúr - stredný devón), Cyma
triosphaera cf. litigiosa Tschibrikova 
(spodný - stredný devón). Aj ony pouka
zujú na vrchnosilúrsky až spodnodevónsky 
vek skúmaných vrstiev . 

S určitosťou možno súčiasne potvrdiť, že 
vývoj horizontov nie je starší ako silúr, 
keďže v nich sú triletné spóry sucho
zemských rastlín, ktorých počiatky sa da
tujú do obdobia stredného silúru. 

Korelácie a diskusia 

P ri určovaní získaného materiálu a ko
r elácii stratigrafických výsledkov sme sa 
n ajviac opierali o práce P. Snopkovej 
z oblasti SGR. Keďže išlo o veľmi zle za
chov ané mikrofosílie, pomohli nám aj foto
tabuľky materiálu , ktoré táto autorka 
spnacovala z tých istých lokalít . 

Podobné spoločenstvo, ako sme zazna
menali, získala P . Snopková (1981) z vrtu 
SV-1, ale asociácia z uvedeného vrtu ob
sahovala len nepatrné množstvo triletných 
spór ( S amarisporites, A napicula tisporites ). 
Keďže väčšiu časť tvoria akritarchá so 
starším st1.1atigrafickým rozpätím, opierala 
sa pri stratigrafickom hodnotení o výsky,t 
najmladších foriem - z obdobia vrchný 
silúr - spodný devón (V eryhachium cf. 

josephae Cramer, Samarisporites) - a 
o ukončenie výskytu starších palinomorf 
- stredný - vrchný silúr. Podľa týchto 
výsledkov stanovila vek skúmaných vrs
tiev ako vrchný silúr. 

Naproti tomu vo vrte FV-1 (Blhovce, 
1979) zaznamenáva autorka výskyt pre
važnej väčšiny triletných spór so zložitej
šou stavbou exiny, ktoré sú charakteris
tické pre vrcr.né horizonty devónu (Calyp
tosporites, Samarisporites, Hymenozonotri
letes). Na tomto základe stanov u je vek 
skúmaných vrstiev 1ako stredný - v r chný 
devón a predpokladá pokračovanie vývoja 
sedimentácie v rámci gelnickej série až do 
vrchného devónu (?) . Pri porovnaní s vrst
vami, ktoré sme skúmali, možno pre naše 
vzorky vylúčiť vývoj v tomto období,. 
keďže srne v nich zaznamenali z triletných 
spór menšie formy s jednoduchšou s.tavbou 
(Acanthotriletes), príp. spóry charakteris
t ické pre vývoj vrchného silúru - spod
ného devónu (Emphanisporites, Retusotri
letes, Dictyotriletes ). 

E. V. Čibrikova (1977) uvádza veľmi 
blízke spoločenstvá n ášmu z tzv. chleboda
rovskej série, charakteristickej predovšet
kým výskytom triletných spór - Brocho
triletes microlacunosus var. antiquus. 
Tschi brikova, Acanthotriletes parvispi
nosus var. ro tundus Tschibrikova, Retuso
t riletes sp., Emphanisporites sp. - za sú
časného sprievodu skupiny Acritarcha -
Brochopsophosphaera dilig ens var. p::irva 
Tschibrikova a i. Celé spoločenstvo stra
t igraficky zaraďuje do obdobia spodného 
devónu. 

Podrobnú palinologickú a stratigrafickú 
charaMeristiku vrstiev staršieho paleozoika 
gemerika podala P. Snopková - L. Snopko 
(1979). Pri por ovnaní nami získaného spo
ločenstva palinomorf s asociáciami, k toré 
t u vyčlenila , m ôžeme predpokladať u nás 
o niečo mladší vývoj, pret,ože sme zistili 
bohatšie zastú penie triletných spór s : vý
skytom v spodnom devóne. V tejto práci 
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Tab. 2. 1 - Cymatiosphaera cf. litigiosa Čibrikova, 2 - Verµhachium cf. trispinosum 
(Cramer), 3 - drobná sférická palinomorfa, 4 - Acanthotrileles parvispinosus var. 
rotundus Čibrikova, 5 - Dictyotriletes cf. peculiaris Čibrikova, 6 - cf. Mycrhystri
<lium, 7 - Veryhachium sp. 1 (Moreau-Benoit), 8, 9, 10 - neurčené formy 



M. Papšíková, P. Grecula: Palinologické hodnotenie vzoriek 557 

S'a uvádzajú aj výsledky O. Čarnej (1976) 
z oblasti Smolníka - Kotlinca, ktoré sú 
blízke našim (podľa nich sa horniny zara
ďujú do silúru - devónu). 

E. Planderová - O. Miko (1977) uvá
dzajú spoločenstvo z vrchného silúru -
spodného devónu, avšak oveľa chudobnej
šie ako naše, a preto ich možno len ťažko 
porovm,ť. 

Záver 

Vzor::ky, Moré sme zhodnotili z lokality 
Kotlinec a Hrelikov potok, sme po určení 
materiálu a porovnaní s výsledkami v li
teratúre vekovo začlenili do obdobia 
v rchný silúr - spodný devón. Tento pred
poklad potvrdzuje jednak výskyt niekto
rých foriem akritarch s užším stratigrafic
kým rozpätím, príp. končÍlacim sa výskytom 
v tomt o období, a jednak výskyt triletných 
spór s počiatkom rozvoja v najvrchnejšom-•· 
silúre až spodnom devóne. Podrobnejšie 
stratigrafické členenie sa nám nepodarilo 
stanoviť, lebo získaný materiál bol zle za
ch ov,aný, a pri hodnotení sme často mohli 
určiť iba širšiu skupinu, do ktorej istá 
m ikrofosília patrí. Rovnako sme sa mohli 
opierať iba o niektoré vybraté formy, 
keďže väčšinu palinomorf tvorili 1akritar
chá so širokým stratigrafickým rozpätím 
výskytu. 

Z výsledkov vychodí, že súvrstvie gra
fických fylitov (betliarske súvr stvie), a to 
najmä jeho najvrchnejšia časť - holecké 
v r stvy s lyditmi (Grecula, 1982) obsahujú 
palinomorfy vrchného silúru iaž spodného 
devónu, a to tak v južnom príkrove (me
dzevskom), ako aj v strednej časti rudo
h oria (v prakovskom príkrove). To doku
mentuje synchrónny vývoj súvrstvia čier
nych fylitov v celom sedimentačnom pries
tore gemerika, a to v podstate v jednom 
stratigrafickom diapazóne. 
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Palynological evaluation of samples from Hrelikov potok and 
Kotlinec localities1 Lower Paleozoic of the Gemeric unit 

MÁRIA PAPŠÍKOVÁ - PAVOL GRECULA 

For palynological evaluation of some hori
zons of Loer Paleozoic age in the Spiš-gemer 
Ore Mts., lydite and graphite phyllite samples 
have been collected from outcrops on the 
Kotlinec and Hrelikov potok localities repre
senting two different nappe structures, the 
Medzev (Kotlinec locality) and Prakovce 
(Hrelikov potok) nappes respectively (Gre
cula 1982). 

Samples have been submitted to labor a
tory maceration procedure using HCl and HF 
and further exposed to oxidation and heavy 
liquid action (bleaching and cleaning of the 
organic matter). Siable preparations for mi
croscopic study were made from treated 
maceraies . 

Alltogether 43 palynomorphs and other 
microfossils have been identified. The most 
frequent group found in the samples were 
Acritarcha (30 genera and species), whereas 
further 10 genera and species of spores, 
structural kerogene, algae and palynomorphs 
of uncertain origin complete the assemblage. 
From both localities, richer samples for 
palynomorphs have been obtained from Kot
Jinec locality with 34 forms whereas only 
17 forms occur in samples taken on the Hre
likov potok locali ty. 

Stratigraphical evaluation was made to
gether for both localities as the microfloristic 
assemblages appeared to be very similar. 

Based on biostratigraphic tables a nd litera
ture data, the horizons investigated represent 
Upper Silurian to Lower Devonian. Such age 
is substan tiated namely by the occurrence of 
some genera and species of restricted strati
graphical span: Veryhachium cf. josephae 
Cramer, Hyrtellosphaeridium cf. trivialis 
(Timofeev) Tschibrikova, Cymatosphaera cf. 
litigiosa Tschibrikova and others. Besides 
these, the development of some fo rms falls 
already in to the Lower Devonian, namely of 
trilete spores as Emphanisporites, Samari
sporites, Retusotriletes, Brochotriletes, Dic
tyotriletes and Acanthotriletes. 

Owing to bad preservation of th e investi
gated material, a further improvement of 
stratigraphical evaluation was impossible. 

Correlations of obtained data w ith results 
from other areas proved the previous strati
graphical assessment of ihe respective hori
zons. Similar assemblages were found e. g. 
by P. Snopková in the Spiš-gemer Ore Mts. 
and by E. V. Tshibrikova in the K hlebodarov 
series of the USSR. 

Results obtained point to synch ronous de
velopmen t of the black slate complex in the 
entire sedimentary space oE the Gemeric unit 
representing, in fact, a sole st ratigraphic 
span. 

Preložil I. Varga 
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DISKUSIA 

Návrh na novú tektonickú nomenklatúru základných 
tektonických elementov Západných Karpát 

MICHAL MAHEĽ 

Geologický ústav D. Štúra, Mlynská dolina 1, 817 04 Bratislava 

Dornčené 6. 7. 1983 

Tipe,1JIO}l{eHJte Ha HOBYlO TeKTOHHqecKylO HOMeHKJiaTypy OCHOBHblX Te1no

HHqecKHX ::meMeHTOB 3ana,1HI,IX KapnaT 

B pa6oTe ,1aHa KaTeropH3a~HH TeKTOHHqecKHX 3neMeHTOB H rrpe~nO)KeHHe 
Ha TepMHHOJIOľHIO. 

Proposal of the new tectonic nomenclatory of basic tectonic elements 
in the West Carpathians 

The paper gives categorization of tectonic elements together with 
proposals for new terminology. 

Vplyv nových myšlienkových prúdov 
známych ako nová globálna tektonika 
vedie aj k hľadaniu užších väzieb Západ
ných Karpát so segmentmi alpíd, a teda 
aj k hľadaniu a nadväznosti ich ,tektonic
kých jednotiek. Aj v našej literatúre sa 
objavili viaceré vývojové aj štruktúrne 
modely prenesené z iných segmentov, 
hlavne z Álp, a s nimi aj nové názvy zá
kladných pásiem a tektonických jednotiek. 

Použív,ajú sa také názvy, ako sú seve
ropenninské a južnopenninské, spodnoau
stroalpínske, strednoaustroalpínske príkro
vy, ba dokonca aj ligurské jednotky (Leš
k o - Varga, 1980). Ďalšiu skupinu tvoria 
názvy prenesen é z rumunských Karpát, a 

to moldavidy a dac1dy (Sandulescu, 1975; 
Sandulescu in Debelmas et al., 1980) . 

Vznikla otázka, ktoré z uvedených ter
mínov sú vhodné, v akom súlade je to so 
vžitými termínmi, ako je tatrikum, vepo
rikum, gemerikum, ale aj krížňanský prí
krov, chočský príkrov, magurský pr íkrov 
a pod. 

Správnu odpoveď na takét o otázky m ož
no dať iba po uvedomení si postavenia 
Západných K arpát v alpínskom systéme 
a genetických aj štruktúrnych vzťahov 

k tým klasický m elementom, k t orých 
názvy sa k nám prenášajú. Ale to ~am o 
osebe nestačí; j e n evyhnutné tektonické 
elementy kategorizovať, aby sa na jednu 
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úroveň kládli len rovnocenné elementy. 
Západné Karpaty ako súčasť alpínskeho 

systému majú predovšetkým s Východný
mi Alpami, Apusenskými vrchmi a Vý
chodnými Karpatmi, ako aj s ďalšími seg
ment mi alpíd rovnaký vývinový trend, ale 
sú h1avne s týmito susednými segmentmi 
a j niektorými geotektonickými zónami 
pospájané. Ako každý segment alpíd majú 
r ad osobitostí, nevynímajúc ani priebeh 
istých geotektonických zón vo viacerých 
segmentoch. Medzi osobitosti patria hlav
n e tektonické jednotky. Príkladom spája
júcich pásiem je napr. flyšové pásmo, 
spoločné pre Východné Alpy, Západné 
Karpaty aj Východné Karpaty. Ale po 
dlžke mení nielen svoj obsah, ale aj štruk
túrne členenie. Flyšová geosynklinála bola 
zrejme odlišne členená a vykazovala aj 
niektoré osobitosti vývoja v jednotlivých 
úsekoch. V duchu princípov novej glo
bálnej tektoniky sú to hlavne oceanick€ , 
sčasti paraoceanické trogy, ktoré majú vý
r aznejšiu priebehovosť. T,akým je penni
nikum, ale v samotných Alpách je príkla
dom značných zmien po dižk e. Preto aj 
keď predpokladáme jeho pokračovanie 

v Západných Karpatoch, nehovoríme 
o južnom penniniku či o piemontskej jed
notke, ale o váhiku s t akým charakteris
tickým elementom, akým je klapský prí
krov, a s takým výriazným štruktúrnym 
sprievodom, ako je bradlové pásmo (Ma
heľ , 1981). 

O nadväznosti medzi podstatnou časťou 
centrálnokarpats1kých a oberostalpínskych 
elementov vo Východných Alpách rovnako 
n iet pochýb, a predsa sú známe rozdielne 
názory na väzby tektonických jednotiek, 
a le dokonca aj elementov vyššieho radu 
základných pásiem. Napr. tatrikum značná 

časť geológov donedávna považovala za 
špecifikum Západných Karpát pre jeho 
m orfoštruktúrne a štruktúrne osobitosti, 
ale dnes sa náhľady postupne zjednocujú 
a ide podľa nich o pokračovanie „Unterost -

alpínu" , aj keď veľmi osobitného v kaž
dom segm ente. Najviac spoločných znakov 
maJu jednotky vrchného ober ostalpínu 
s gemerikom (Andrusov, 1968; Tollmann, 
1969). Aj tu je však odlišný nielen súbor 
tektonických jednotiek, ale aj ich post a
venie a vnútorná stavba. Stačí poukázať 

na to, že drobová zóna (Grauwackenzone) 
v Alpách , blízka našej megaaniiklinále 
Volovca, je súčasťou pripovrchových prí
krovov Oberostalpinu, v Západných Kar
patoch ich zázemím a navyše je vystužená 
rozsiahlym granitoidným masívom (Maheľ, 
1983). Naopak, fuIL~ciu podstavca pripo
vrchových príkrovov miesto drobovej zóny 
zastupuje v Západných Karpatoch mohutná 
melafýrová séria, v Alpách bezvýznamn á. 
Alebo vezmime taký krížňanský p ríkr ov a 
jemu v Alpách analogický frankenfelský 
príkrov. K aždý z nich má iné postavenie. 
ale a j 1:enet-ické vzťahy . Krížňanský príkrov 
je g enetickou súčasťou veporika, ktoré je 
analogické mittelostalpínu. Frank enfelský 
príkrov je naopak súčasťou oberostalpínu 
(Maheľ , 1964, 1983; Prey, 197). 

Rozdiely, ktoré sú medzi štruktúrnymi 
elementmi Východných Álp a Západných 
Karpát, vedú napokon k tomu, že aj keď 
sa vzťahy nestrácajú zo zreteľa, používa 
sa vlastná nomenklatúra. Veď aj v alpskej 
literatúre sa pre Východné Alpy udomác
nili také termíny, ako je Unterostalpin, 
Mittelostalpin a Oberostalpin (Tollmann, 
1964, 1978); pre západnejšiu časť, kde 
majú tieto elementy podstatne jednoduch
šiu stavbu a menší rozsah, sa používajú 
termíny: spodný a vrchný austroalpín 
(Trilmpy, 1980). 

Zavádzanie jedných či druhých názvov 
do karpatskej literatúry v čase , keď sa 
poznanie odlišností z roka na rok pr e
hlbuje, je anachronizmom. Lenže nejde iba 
o formáln u st ránku. Takýto prístup, spätý 
s negáciou odlišností vývoja aj osobitosti 

stavby, nesie so sebou také chyby , ako je 
zaradenie predmezozoických k omplex ov 
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veporika aj gemerika do penninika, s kto
rým nemajú nič spoločného (Leško - Var
ga, 1979). To z,apríčiňuje, že sa v záujme 
jednotnosti západokarpatského modelu so 
západoalpským dávajú na rovnakú úroveň 
elementy s odlišným postavením v štruk
túrnom pláne, ale aj s odlišným súborom 
fácií či tektonogrúp, prosto elementy od
lišného významu. 

Lenže prístup, pri ktorom vedľa zreteľov 
jednotnosti vývojového trendu i geosyn
klinálneho systému zohľadňujeme význam
né odlišnosti, nedovoľuje nám ani prijať 

pre čs. flyšové Karpaty pomenovanie mol
davidy. 

Flyšové pásmo Východných Karpát, aj 
keď je nepochybne pokračovaním zo Zá
padných Karpát, má vlastný súbor tekto
nických jednotiek, zložený zo skupiny von
kajších neoalpínskych jednotiek (od severu 
na juh: marginálna jednotka, Tarcau, 
Curbicorticale, Audia) označovaných ako 
moldavidy (Sandulescu, 1975). Ale súčas

ťou flyšového pásma je aj južnejšie roz
ložená skupina (paleoalpínskych - mezo
alpínskych) jednotiek - príkrov „čierne

ho flyšu", Ceahlau, Baraolt. Aj tie buduje 
hlavne flyš staršieho štádia flyšovej geo
synklinály titónsko-spodnokriedový 
predflyš a flyš. M. Sandulescu (in Debel
mas et al., 1980) túto časť flyšového pás
m a označuje už ako vonkajšie dacidy. 
V Západných K,arpatoch analogické súbo
ry fácií - tektonogrupy, aké budujú von
kajšie dacidy, predstavujú spodnú štruk
túrnu etáž neoalpinskych jednotiek, ve
kom blízkych moldavidám. Navyše pre 
Západné K,arpaty je charakteristický pre
dovšetkým magurský príkrov, roz1ožený 
vo Východných Karpatoch v pásme vnú
torných jednotiek. Vývoj jednotnej fly
šovej geosynklinály v jej západnom (zá
padokarpatskom) úseku prebieha odlišne 
ako vo východokarpatskom úseku, kde 
boli jednotlivé štádiá rozložené vedľa seba; 
polarita bola výraznejšia. Aj časový prie-

beh vrásnenia, tvorcu tektonických jedno
tiek medzi západokarpatským a východo
karpatským úsekom flyšového pásm a, bc,l 
odlišný. Preto termín moldavidy n emôže
me akceptovať. Ale pre flyšov~: p<i.sn-,c , ale 
aj pre ďalšie pásma sa žiada adekvátn e po
menovanie. Zrejme dnes v štruktúrnotek
tonickej terminológii s morfoštruktúrny
mi termínm i nevyst,ačíme, ako je fly
šové a bradlové pásmo. Popri nich sa žia
dajú štruktú rnogenetické termíny. Osobit
ne akútne je to pri bradlovom pásme, 
ktoré je súborom geneticky odlišných jed
notiek. A ešte menej vhodný je termín 
vnútorné dacidy (Sandulescu, 1975; San
dulescu in Debelmas et al., 1980) pre cen
trálne Karpaty, ktorý vyplýva síce z rov
nakého paleoalpínskeho veku vrásnenia, 
bez priameh o prepojenia so severnými 
Apusenskými vrchmi (Sandulescu, 1975; 
Bleahu, 1976). Vychádza sa pritom z istých 
analógií v stavbe bihorského masívu a 
tatrika (sú hrubé) a zo znakov analogickej 
stavby medzi chočsko-gemerickým systé
mom a Codru - Arie;;ani - Diev a . Lenže 
už jura m á celkom iný vývoj aj in ý po
diel v stavbe obidvoch segmentov. Predpo
kladáme, že už v jure medzi segmentom 
Apusenských vrchov a Západných K arpát 
existoval priečny rozmedzujúci element, 
azda predchodca szolnockého trogu, ktorý 
ich oddeľoval. Najvýraznejší rozdiel medzi 
severnými Apusenskými vrchmi a Západ
nými Karpatmi je vo vrchnej kriede a 
v paleogéne. Severné Apusenské vrchy 
naprieč pret ína prelom s depresiami go
savského typu so sprievodom ban atitov. 
Pre Západné Karpaty sú charakter istické 
včasné lineárne depresie, tylový prehyb 
neskorotektonického centrálnokarpatského 
- podhôľneho flyšu, takého, ako v ru
munských K arpatoch sprevádza východo
karpatské k ryštalinicko-mezozoické p ásmo. 
Ono predovšetkým vytvára kulisovite 
rozložené predlženie centrálnych K arpát, 
a nie Apusenské vrchy (Maheľ, 1973). 
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štruktúrne členenie Západných Karpát 

Už z uvedeného vychodí, že viaceré n e
Jasnosti v terminológii vyplynuli z toho, 
že sa nepoužívajú genetické názvy pr e 
všetky štruktúrne elementy. Osobitne po
trebným sa to ukazuje pri zostavovaní no
vej syntézy Západných Karpát. Ale ne
vyhnutným predpokladom je vykonanie 
kategorizácie štruktúrnych elementov. Tá 
sa síce ujíma, ale dosť spontánne. To, že 
jej niet, spôsobuje, že sa do jednej kate
górie zaraďuje celok aj jeho časť, napr. 
veporikum a fatrikum (= krížňanský prí
krov v jeho klasickej forme). 

Za prirodzené kategórie v alpidách po
važujeme: 1. suprapásma či geotektonické 
zóny, 2. základné pásma, 3. kmeňové jed
notky (príkrovy), 4. čiastkové j ednotky 
(príkrovy) . 

a) Suprapásma sú najvyššou kategóriou 
elementov v morfoštruktúrnom aj štruk
itúrnom pláne. Vo vývoji predstavujú je
den typ geosynklinály a vzhľadom na 
uplatnenie sa polarity reprezentujú istú 
etapu vývoja karpatského systému. 

Donedávna sa ako také pokladali von
kajšie a vnútorné Karpaty, ale ostatné de
saťročia ukázali, že ku Karpatom treba 
počítať aj Bukové hory, s výraznými oso
bitnosťami vývoja aj stavby územia už od 
rožňavskej línie na J .. Preto Západné Kar
paty členíme (Maheľ, 1975) na vonkaj 
šie, centrálne a vnútorné Karpaty. Pomaly 
sa pre tieto superpásma začína udomác
ňovať v termínoch prípona -idy (napr. 
biikkidy). Preto navrhujeme nasledujúce 
názvy: 

vonkajšie Karpaty - polonidy 
centrálne Karpaty - slovakidy 
vnútorné K,arpaty - panonidy 
b) Druhou kategóriou sú základné pás

ma, také ako je tatrikum, v eporikum, ge
m erikum, ustálené historickým vývojom. 
Prípona -ikum sa zdá pri nich priliehavá 
(Andrusov, 1968). 

Analogicky prichodí pomenovať aj jed
notlivé pásma vonkajších Karpát. 

Vo vonkajších Karpatoch - polonidách 
sú dávno známe tieto významné genet ické 
pásma: 

- F lyšové pásmo beskydikum: názov 
je nielen priliehavý , lež aj histor ický, 
používal ho už V. Uhlig. 

- Pre klasické jednotky br adlovéh o 
pásma zavádzame názov oravikum, a t o 
namiesto pieninského pásma či pieninika, 
ktoré príliš pripomína penninikum , ba sa 
s ním ner az a; 7,amieňa. Pritom pieninské 
pásmo je analógom iba malej , strednej 
časti penninika, navyše sa k nem u prira
ďovali flyšové komplexy, ktoré sa dnes 
zaraďujú do váhi,ka. 

- Váhikum je n ový názov (Maheľ, 

1981) pre klapský príkrov a vr chnokrie
dové aj paleogénne flyše pribradlovej 
zóny včítane starších predstrednokriedo
vých elementov vývinom blízkych južné
mu penniniku prekrytých príkr ovmi ta
trika. 

Pre čelnú predhlbeň špecifickú svojím 
vývinom navrhujeme pomenovanie pala
vikum. 

Vo vnútorných Karpatoch - panonidách 
prichodí vyčleniť prinajmenej tri základné 
pásma: 

slanikum n a S od kryštalinik a 
vrchov Upony a Szendro (Maheľ , 1982), 

biikkiku m - pásmo Bukových hôr , 
hungaricum - pásmo Mescek a Vilany. 

Každé zo základných pásiem má osobi-
tosti v obsahu, vývoji, v prejavoch defor
mácie a štruktúrneho plánu, t eda aj svoj 
ský typ príkrovov, t ektonických jedn otiek. 
Pritom štruktúrne elementy tohože zá
kladného pásma sú geneticky späté, spra
vidla na seba nadväzuj ú a vytváraj ú jed
notný prirodzen ý celok s charakteristic
kými osobitosťami . 

c) Treťou kategóriou sú kmeňové tek
tonické jednotky, príkrovy celokarpat-
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ského významu s výraznými obsahovými 
a j štruktúrnymi znakmi. V ďaka charakte
ristickým znakom počítame medzi ne kla
sické západokarpaitské príkrovy, niektoré 
vyčlenené už v prvom období nástupu prí
k rovovej teórie. Takými sú (aj keď sa 
názvy menili): chočský, krížňanský, ma
gurský, sliezsky a podsliezsky príkrov. 
Medzi takéto príkrovy patrí aj spišský 
príkrov , ktorý predpokladal už V. Lima
nowski. Zahŕňa čiastkové príkrovy: besníc
ky, muránsky, strážovský a vyššie sub
tatranské. Do tejto skupiny treba zahrnúť 
aj sústavu príkrovových šupín tatrika a 
soklové príkrovy - krakľovský a kráľovo

hoľský. 

Každý z týchto príkrovov má vo svojom 
obsahu súbor fácií - tektonogrupy, ktoré 
naznačujú jeho paleotektonické postavenie 
v alpínskej geosynklinále a aj štruktúrne 
vykazujú svojské znaky ; má celokarpat
ský význam. Napr. chočský príkrov vyka
zuje mocný trias severooberostalpínskeho 
typu, je typom strižného príkrovu pozd1ž 
celých centrálnych Karpát. Krížňanský 

príkrov má popri karpatskom type triasu 
výrazné jurské až spodnokriedové členy 

zväčša trogového typu, ale sprevádzané aj 
svahovými typmi a je v podstatnej časti 

vrásovým prikrovom. Magurský príkrov je 
predovšetkým z mocného paleocénno
eocénneho, sčasti vrchnokriedového flyšu; 
svojím štýlom vykazuje vzťah k štruktúr
nym elementom pe>dložia. Pri centrálno
karpatských pripovrchových príkrovoch 
poznáme ich nadväznosť na soklové prí
krovy, s ktorými spolu vytvárajú jednotku 
vyššieho radu. Krížňanský príkrov teda 
nemožno stotožňovať s veporikom, je ra
dovo nižší, je jeho súčasťou. Nazývať ho 
fa trikum (Andrusov - Bystrický - Fu
sán , 1973) znamená V!ffarliť·· ho genet icky 
z veporika a povýšiť do vyššej kategórie, 
aká mu nepatrí. Nemožno ho pokladať za 
reprezentanta tatrika, resp. veporika rov
n ocenného základného pásma, ani za ultra-

tatrikum (Biely - Fusán in Gangr elidze 
et al., 1980). To plat í a j o chočskom prí
krove, nazvan om hronikom , príp. ultra
veporikom; je genetickou súčasťou geme
rika s koreňovou zón ou azda v n ajsever
n ejšej gemer ickej črmeľskej skupine a šu
pine hámorských vrstiev . 

d) štvrtou kategór iou sú čiastkové jed
notky - príkrovy (resp. časti kmeňového 

príkrovu) , štruktúrne elementy n ižšieho 
radu, charakterist ické osobitosťami vývi
nu a niektorými sekvenciami. š t r ukt úrne 
sú samostatné, ale iba v rámci kmeňového 

príkrovu. Najčastejšie sú t o tzv. faciálne 
čiastkové príkrovy s paleotektonicky od
lišnou skupinou členov. Názorným príkla
dom sú čiastkové príkrovy - súčasť kríž
ňanského príkrovu s jednotným t r iasom, 
ktorý tvorí základovú časť príkrovu. Sek
venciou jury a spodnej kriedy sa odlišuj ú 
lokálne príkrovy, niekforé viac, iné menej . 
Takými je vysocký, beliansky p ríkrov, 
ďurčínska šupina, čiastkový príkrov Hav
rana, ale a j čiastkový príkrov Veľkého 
boka, hrabkovský príkrov a pod. Rozsah 
štruktúrnej samostatnosti čiastkových prí
krovov je rozličný. Osobitné postavenie 
má manínsky príkrov, ktorý je v paleo
alpínskom pláne čiastkovým elementom 
krížňanského kmeňového príkrovu. J eh o 
štruktúrna samostatnosť sa zvýraznila za 
mezoalpínskeho (laramského) vrásnenia . 
Niektoré čiastkové príkrovy sú výsledkom 
paleotektonického výv,oja, a tým aj odliš
ností súboru fácií (faciálne príkrovy) , ďal
šie vyplývajú z rozdielov vývoja v jed
notlivých úsekoch, a tým zo zmien v late
rálnom smere (podsliezsky príkrov), iné 
zase zo zmien naprieč geosynklinál (sliez
sky a magurský príkrov; Maheľ, 1982). 

Koncepcia, ktorá sa zvyčajne spája 
s menom D. Andrusova - jej upr avova
teľa, modernizátora, ale aj tvrdého kodifi
kátora, mala racionálny základ už na za
čiatku tohto storočia v koncepcii V. Uhliga 
a upravovateľa M. Lugeona a V. Limanov-
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ského. Rad jej základných „kameňov" zo

stáva „neotrasiteľný", vcelku však, a to 
aj zásluhou nových poznartkov a prístupov, 

s a vyžaduj e prestavba celej koncepcie 

a s ňou aj nomenklatúry. 

Koncepcia sa nerodí zo dňa na deň , a t o 

platí aj o nomenklatúre. Tu predkladáme 
na posúdenie nomenklatúru a v zápätí aj 

novú koncepciu vývoja a stavby Západ
ných Karpát vo vedomí potreby, ba ne

vyhnutnosti dopracovať ju, príp. upraviť 

a doplniť, ale v presvedčení, že stará kon
cepcia je už dávnejšie priúzka, ba v mno

hom smere vylučujúca „vtelenie" nových 

p oznatkov, a hlavne neplodná, neschopná 
dávať nové podnety výskumu, už dávno 

n eplní mobilizačnú funkciu vlastnú každej 
progresívnej koncepcii. 
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Proposal for tectonic nomenclature 

MICHAL MAHEĽ 

As natural categories in the Alpides we 
consider: 

1. suprazones or geotectonic zones 
2. fundamental zones 
3. primary units (nappes) 
4. subordinate units (nappes). 
1. The suprazones or geotectonic zones are 

characterized by a particular morphostruc
tu ral and structural pian; each represents 
a different type of geosyncline, a different 
stage of development of the Carpathian 
system. In the West Carpathians are there 
s uch suprazones: outer, centra! and inner, 

also designated as the Outer, Centra! and 
Inner Carpathians. The ending - ides is used 
for them, analogically as the Moldavides, 
Dacides in the East Carpathians. It would be 
suitable to give similar names also to the 
West Carpathian suprazones, therefore we 
propose: 

for the Outer Carpathians - Polonides, 
for the Centra! Carpathians - Slovakides, 
for for the Inner Carpathians - Panonides. 
2. The f undamental zanes display every 

particularities of content, development, ma
nifestations of deformation and the struc-
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tural plan and thus also a particular type of 
nappes, tectonic units. The structural ele
ments of the same fundamental zone are 
genetically linked, usually connected with 
one another and form a homogeneous natu
ral whole with characteristic particularities. 

For this category the terms with the 
ending - cum are established. An example 
are: the Tatricum, Veporicum and Geme
ricum in the Central Carpathians - the Slo
vakides. We propose to distinguish for the 
Outer Carpathians-Polonides: 

Beskydicum - Flysch Belt of the West Car
pathians, Oravicum* - classical units of the 
Klippen Belt, Váhicum. 

For the Inner Carpathians two fundamen
tal zanes may be distínguished: 

Slanicum - north of the Upony and 
Szendrä crystalline complex (M. Maheľ 1982), 

Bilkkicum - zone of the Bukové vrchy 
mountains. 

Hungaricum - zone of Mecsek and Vilany. 
3. Primary tectonic units - nappes are of 

throughout West Carpathian importance, 
display distinct content and structural featu
res. They are mostly the classical units, 
nappes, the Choč, Krížna, Magura, Silesian, 
Subsilesian, also Spiš nappes (including the 

"' The name Pieninicum resembles too 
much the Penninicum, of which it is a sub
ordinate part only. 

Chapmanit z Pezinka 

STANISLAV POLÁK 

Besnik, Muraň, Drienok, Strážov and other 
higher Subtatric nappes). To the funda mental 
units also two groups of the Tatricum nappes 
and basement nappes in the Veporicum: the 
Krakľová, Kráľová hora nappes and t h e Vo
lovec unit in the Gemericum belong. 

4. Subordinate units-nappes are pa rts of 
the primary nappes. Structurally they are 
elements of lower order, characterized by 
particularities of development and str ucture. 
Most often they are so called facial sub
ordinate nappes, with a paleotectonically 
different group of members. A clear ex ample 
are subordina te nappes in the frame of the 
Krížna nappe with different devolopments of 
the Jurassic and L ower Cretaceous: t h e Vy
soká, Belá nappes, Ďurčiná slice , H avran 
nappe, also Veľký Bok nappe. The degree of 
structural independence of individual sub
ordinate nappes is various. A whole ser ies 
of subordinate nappes or nappe slices is in 
the Tatricum. Of particular position is t he 
Manín nappe in the Paleoalpine plan, a sub
ordinate element of the Krížna primary 
nappe. Its structural independence was 
stressed in the time of the Mesoalpin e (La
ramide) folding. 

The structural distinctness of the Tešín 
subordinate nappe is a result of t he Late 
Styrian overthrust, with which the lower 
"étage" of the primary Silesian Early S tyrian 
nappe was getting independent. 

Translated by J. Pevný 

AK TUA L ITA 

Chapmanite from Pezinok (SW Slovakia) 

Strikingly green coatings and crusts, found during the d rive of 
mining works on the antimony-arsenic-gold prospect of the Pezinok-Ko
lársky vrch area about ,50-60 m below the surface, have been identified 
as chapmanite using X-ray diffraction and chemical analy tica l data. 
It is supposed that chapm anite is the h ypergenous product of the lower 
portion of the oxidation zone. 
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P ri prieskumných banských prácach v ju
hovýchodnom pokračovaní Sb-As-Au rudné
ho ťahu Pezinok-Kolársky vrch sa na pukli
ná ch rozličných hornín v štôlni Budúcnosť 
sporadicky objavoval neznámy výrazne oli
vovozelený práškovitý povlak a tenká kôra. 
P ri sledovaní polohy čiernych bridlíc s im
p regnáciami pyritu, postupne prerážanými až 
zastupovanými alterovanými granodioritmi 
(miestami s výraznou impregnáciou zlato
nosného euhedrálneho arzenopyritu a zrnka
mi pyritu) od p. b. 119 A na JV (obr. 1), 
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bol výskyt povlaku mimoriadne nápadný. 
V tomto mieste nesporne išlo o najmladšiu 
generáciu minerálov objavujúcu sa na polo
otvorených puklinách a v brekciovitých par
tiách granodiori tov, ale aj čiernych bridlíc 
s pyritom . Vzhľadom na pomerne malú hibku 
pod povrchom (50 až 60 m) n ebolo možno vy
lúčiť , že ide o neznáme hypergénne produkty, 
aj keď ostatné typické indície v podobe roz
ličných oxidických minerálov F e +3 tu ne
možno v ôbec pozorovať. Orientačná spektrál
na a nalýza naznač ovala, že by m ohlo ísť 

o zmes ílovi tých m inerálov so skorod itom. 
Rtg identifikácia v laboratórnom stredisku 

Geologickéh o prieskumu v Spišskej Novej Vsi 

(dr. Rušová) umožňovala voľbu medzi izo
štruktúrnymi minerálmi chapmanitom a bis
m utoferitom. Neprítomnosť Bi a zvýšen ý ob
sah As popri obsahu Sb (nad 1 %) naznačuje, 
že najpravdepodobnej šie ide o arzénonosný 
champanit Fe5Sb2Si50 20 • 2 H20. Optick ú iden
tifikáciu minerálu sťažuje extrémna jemno
zrnnosť agregátov. 

Pozícia arzénonosného chapmanitu v sukcesii 
tunajších Sb-As-minerálov nie je ešte vy
riešená, lebo v miestach jeho výskytu nie sú 
známe osta tné typické najmladšie generácie 

o 
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Obr. 1. Výskyty 
chapmanitu (A) v 
štôlni Budúcnosť v 
P ezinku. 1 - prie
beh banských diel 
štôlne Budúcnosť, 2 -
výškové vrstevnice 
povrchu, 3 - rudný 
ťah S b-As-Au Pezi
nok, K olársky vrch, 
B - Zlatá žila (As
Au) , C = komplexné 
Sb C:7\.s -Au zrudnen ie 
na čiernej ~ r uche 
F ig. 1. Cha pmanite 
occurence (A) in the 
Budúcnosť adit in 
P ezinok. 1 - mining 
workings of the Bu
dúcnocť adit, 2 
contour lines of al
titude, 3 - t he Pezi
nok -K olársky vrch 
prospect (Sb-As-Au 
ores) , B - t he Zlatá 
(gold) vein , C 
compound m inerali
zation (Sb-As-Au) on 
the " black" fault 

Sb zrudnen ia a ani jasné hypergén ne pro
dukty. Napr iek tomu, že jeho výskyty ležia 
mimo okruh u recentnej perkolácie povrcho
vými v odam i a zrejme nesúvisia ani s hlav
ným Sb zrudnen ím n a t ejto štôlni, pr edpo
kladáme, že ide o lok álne p rodukty z tesného 
podložia hypergénnej zóny. Otázne je a j to, 
do akej miery m ôže ten to m inerál (teoreticky 
obsah Sb 24 %) ovplyvňovať bilan ciu S b pri 
li togeoch em ických p rácach alebo aj v r ud
ných m a teriáloch . 

V sledovaní a riešení pozície chapmanitu 
sa bu de pokračovať. 

Geologický prieskum 
Bratislava 
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DISKU S IA 

Poznámky k tektonickej nomenklatúre 

(Diskusia k článku akademika Maheľa Návr h na novú tektonickú nomenkla
túru základných tektonických elementov Západných Karpát ) 

PAVOL GRECULA 

Geoprieskum, Geokonsult, Garbanova 1, p. p. 7, 040 11 Košice 

Potreba správnej a ustálenej tektonickej 
terminológie sa v dôsledku výrazného po
kroku v tektonických disciplínach stáva 
akútnou. Niektoré nedostatočne definované 
t ermíny sa totiž začínajú svojsky vysvet
ľovať a interpretovať, a to, žiaľ, často bez 
poznámok autora, v akom zmysle istý ter
mín či názov používa. Na druhej strane 
s,a množia synonymá už vžitých alebo 
starších n ázvov bez r edifinície či dostatoč
ného zdôvodnenia a faktologických údaj ov 
(príklady uvádza aikademik Maheľ). Autori 
nových pomenovaní by mali rešpektovať 

t ak odborné názvoslovie, ako aj geografic
ké a jazykové zásady tvorby nových 
názvov a termínov. Geologické vedné od
bory nemôžu ignorovať požiadavku jazy
k ovej ústrojnosti termínov, ale ani poru
šovať kultúru slovenčiny v odborných 
t extoch a prejavoch. Každý čitateľ geolo
gických textov ľahko usúdi, že slovenská 
geologická t erminológia nie je dot er az na 
želatelnej ú rovni, čo sa najmarkantnejšie 
prejavuje pri pr áci redakčných r ád, reda,k
cií a recenzentov. Keďže terminologick é 
geologické komisie n ie sú ak tívne alebo 
ani neboli ustanovené, t ento problém b ude 
zrejme trvať , ba sa m ôže ešte prehíbiť. To, 

pochopiteľne, nie je priazmva prognóza. 
Veľmi si pr eto vážime iniciatívu akade

mika Maheľa zverejniť úvodný článok do 
diskusie o t ektonickej nomenklatúre. Mal 
by nájsť živú ozvenu u všetkých geológov, 
od ktorých sa očakáva iaktivita aj v otáz
k ach terminológie a nomenklatúry, a to 
n ielen tektonickej. Tvorivá práca širokého 
okruhu aktivistov by mala vyústiť do de
finitívneho slovenského tektonického ná
zvoslovia a teMonickej t er minológie, k to~ 
r á by prípadne obsahovala aj adekvátne 
cudzojazyčné ekvivalenty slovenských 
pomenovaní alebo termínov. 

Podstatná časť názvov a termínov, kto
r é akademik Maheľ v predloženom n ávrhu 
uvádza, vychádza z logických úvah opre
tých o geologické poznanie, ale berie do 
úvahy aj hist orické aspekty, ba ich r eš
pektovanie pok ladá za nevyhnutné. P ri 
n avrhovaní istých zásad tvorby nových 
tektonických n ázvov by sa azda žiadalo u ž 
v tomto štádiu stanoviť prísnejšie k r ité
r iá, čo zvyšu je náročnosť pr áce, ale aj 
trv ácnosť nových pomenovaní a obsahovej 
n ápln e istých t ermínov. 

Používanie termínov utvorených sl?VO
tvornou príponou -idy a -ikum sa nám 
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nevidí j ednoznačné. Napr. termín alpidy 
je hlavne š-truktúrno-genetickým pomeno
vaním tektonických jednotiek sformova
ných počas alpínskych orogénnych fáz 
tvoriacich súvislé horské pásmo (Alpy, 
Karpaty) a morfologicky sformovaných 
hlavne v neoidnej ére, ale do alpíd (alpid
ných segmentov) sa zaraďujú aj dinaridy, 
helenidy a pod., t eda opäť alpínsky sfor
mované tektonické jednotky (napr . v Di
nárskych vrchoch, podľ,a čoho dostali po
menovanie dinaridy). Z toho vyplýva n e
jednotnosť v používaní termínov na -idy. 
Alpidy všeobecne pomenúvajú horstvá 
budované tektonickými jednotkami sfor
movanými v alpínskom orogéne, ktorý 
vtlačil dominantnú t ektonickú črtu (štýl 
stavby) istému regiónu, ale dinaridy za
hŕňajú rozličné tektonické jednotky (tak
tiež s tektonickým štýlom alpínskeho oro
génu), ale v jednom horskom systéme. 
Názvy moldavidy, dacidy - a v návrhu 
akademika Maheľa aj bukkidy, sloV<akidy 
a goralidy - zahŕňajú už širšie jednotky 
(v zmysle navrhovanej t erminológie supra
pásma). V litemtúre sa dokonca často sto
tožňujú alpidy s Alpami. 

Z toho vychodí, že doteraj šie používanie 
t ermínov utvorených slovotvornou prípo
nou -idy nie je jednotné a ich zavedenie 
je nie iba z jazykového, ale aj z odborno
terminologického hľadiska nie celkom 
správne. 

T ento aspekt treba mať na zreteli a j 
v predloženom návrhu pomenovaní tekto
nických jednotiek a pri diskusii k t ejto 
téme. Treba rozhodnúť, akú tektonickú 
kategóriu budú označovať termíny na -idy: 

- či horstv á ako samostatné morfolo
gické megacelky s typickým geologicko
tektonickým vývojom a stavbou, n apr. di
naridy, helenidy, balkanidy, ale potom aj 
k arpatidy a alpidy, 

- alebo súbor tektonických jednotiek 
s dominantným štýlom stavby príslušného 
orogénu, napr. kaledonidy, variscidy, alpidy . 

Prikláňame sa k druhej alternatíve a 
na vyjadr enie tektonických fenoménov 
v príslušných modologických megacelkoch 
n avrhujeme používať ich orografické ozna
čenie tak, ako sa bežne používa v :zahra
ničnej literatúre, t. j. Alpy , Karpaty, Bal
kán a pod. 

Tektonick é jednotky nižšej kategórie by 
sa mohli označovať t ermínmi utvorenými 
slovotvornou príponou -ikum. Označovali 
by veľké t ektonické jednotky (tektonické 
provincie) istého horstva , r esp_ príslušného 
orogénneho pásma (napr. alpíd) , ako napr. 
bukovikum, veporikurn, t atrikum , váhi
kum, a t eda a j oravikum (ako to navrhuje 
akad. Maheľ). Tieto tektonické provincie 
by zahŕňali tak kryštalinikum či paleo
zoikum, r esp. príkrovy fundamentu, ako 
aj superfi ciálne, mezozoické, resp . treťo

horné prík rovy. Napr. pod termínom ge
merikum by sa rozumel alpínsky príkrov 
fundamentu z paleozoických sekvencií (ge
merský príkrov) s jeho obalom (severoge
merická synklinála, resp. nesené kryhy 
mezozoika na fundamente), ďalej spišský 
príkrov, ale aj silický príkrov. 

Veporiku m by 2lahŕňalo veporský príkrov 
s obalom a krížňanským príkrovom a ta
trikum s príkrovmi (jadrami) kryštalinika 
a s permsko-mezozoickým obalom, resp. lo
kálnymi mezozoiokými príkrovmi_ Podobne 
je to aj s váhikom, oravikom (pozr i návrh 
akademika Maheľa). Z uvedeného vychodí, 
že alpínsky a neoidne sformované (kme
ňové) príkrovy by boli nižšou tektonickou 
kategóriou (tektonickými jednotkami) 
v rámci tek tonických provincií označených 
názvami n a -ikum. 

Ešt e n ižšou kategóriou sú čiastkové prí
krovy, a t o v rámci alpínskych kmeňových 

príkrovov a v g emeriku, veporiku a tat ri
ku aj v rámci variských kmeňových prí
krovov pozostávajúcich z paleozoických, 
resp. starších sekvencií, ktoré sa v alpín 
skom orogéne sformovali, resp. vytvorili 
príkrovy f u ndamentu. 
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Nižšie kategórie sú už regionálne pre
šmyky, vrásové prešmyky, vrásy. 

Podobne by sa žiadalo kategorizovať aj 
blokovú stavbu. 

Nepokladáme za vhodné, aby sa od rov
nakého slovotvorného základu raz tvoril 
termín slovotvornou príponou -idy, ino
kedy -ikum. Napr. v uvedenom návrhu je 
názov bukkidy a bukovikum, preto by 
bolo vhodné opriaviť to, resp. zvážiť náš 
návrh. 

Vymedzenie slanika a uponika medzi 
rožňavskou a darnóvskou líniou je moti
vované skôr z nedostatku detailného po
znania tohto regiónu, hlavne paleozoic
kých členov, ktoré sú hlboko poklesnuté 
medzi uvedenými zlomovými pásmami a 
sú prikryté meliatskou sériou (príkrovom?) 
a silickým príkrovom. Je veľmi pravdepo
dobné, že túto oblasť tvorí obdobný prí
krov, ako je gemerský (možno ho nazvať 
uponský - Grecula, 1982, resp. slanský), 
pozostávajúci z paleozoických (možno aj 
variských) a mezozoických sekvencií 
(pravdepodobne meliatsky príkrov). Keďže 
ide o oblasť v súčasnosti intenzívne báda
nú, sú naše návrhy azda predčasné, a pre
to je aj predčasné stanoviť tu medzi bu
kovikom a gemerikom dve samostatné 
tektonické provincie. Pravdepodobne ide 
o jednu sedimentačnú provinciu na pre
chode medzi sedimentačnou provinciou ge
merika a bukovika so spoločnými vývo
jovými črtami (vulkanity, karbonáty) obi
dvom provinciám. Podľa toho by bolo azda 

lepšie spomenutú oblasť označiť ak o sla
nikum alebo uponikum, ale iba jedným 
názvom. Predbežný návrh môže byť pod
netom na ďalšie skúmanie tejto oblasti . 

Istá časť návrhu tektonickej nomenkk1-
túry sa zaoberá aj koreláciou tektonickýct 
jednotiek medzi Alpami a Karpatmi . 

Rozdiely vo vývoji jednotlivých segmen
tov alpíd sú markantné, ale často vyplý
vajú aj z nerovnakej preskúmanosti. Napr. 
gemerikum n ie je podľa našich posledných 
výskumov zázemím príkrovov, ale časťou 
alpínskych príkrovov s mezozoikom, po
dobne ako drobová zóna (Grawackenzone) 
v oberostalpíne. Gemerikum nie je vystu
žené rozsiahlym granitoidným: masívom, 
ale sústavou granitoidných telies, ktoré sú 
súčasťou var iských príkrovov. Podobným 
spôsobom je krížňanský príkrov spätý 
s variskými príkrovmi veporika. Vepori
kum je vývojovo, časovo a čiastočne aj 
metamorfne podobné gemeriku a taktiež 
predstavuje sústavu sramostatných alpín
skych príkrovov s mezozoikom, teda tak 
ako drobová zóna vo Východných Alpách. 
Aj staršie paleozoikum jednotnej staro
paleozoickej synklinály tvorí najmenej dva 
základné alpínske príkrovy fundlamentu -
gemerský a veporský a geneticky s nimi 
spätý spišský, chočský a krížňanský prí
krov. Tým sa korelácie Východných Álp 
a Západných Kiarpát značne približujú, 
najmä pri k orelácii príkrovov; krížňanský: 
frankenfelský a chočský + spišský: oberost
alpín. 
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Dawsonit a realgár - nové minerály ložiska Špania Dolina 

)..t;ayCOHHT, peanhrap - HOBhle MirnepaJihl MeCTOpO)KAeHJ,UI lIIrraHHJI )..t;OJIHHa 

B lO:>KHOM qacnt Illrramrn ,I{omrna B rropo,qax rrepMH (cpa1111J1 uepyr«mo), 
BÔJIJ13l1 XaJJbKOm1paTOBblX )KJ,(JI ces-epOlO:>KHOľO rrpOCT11pamrn Ôb!JIJ1 OÔHa
py:>KeHbl Ml1Hepa.TJhl peanbrapa HepaBHOMepHb!X 3epH BeJIJ1t{J1HOM 1,5 MM 
B Tpew;11Hax rrectJ:aHl1KOB. OHl1 BCTpe'lalOTCJI BMecre C ,[IOJIOMJ1TaMJ1 :>KeJIT0-
3eJieHOM 0KpaCKl1 IIOtJ:etJ:HOBl1,[IHOM cpopMbl, C aHTl1MOHl1TOM 11 ,qaBCOHJ1TOM. 
,I{aBCOHJ,fT rrpe/.(CTaBJieH 11ľOJitJ:aTOBl1/.(Hb!Ml1 Kpl1CTaJiaMJ1 BeJJJ1t{J1HOM ,!IO 3 MM. 
BBl1,!le JiytJ:eBl1).\HblX HaKOITJieHl1M. 

Dawsonite and realgar as new minerals on the Špania Dolina deposit 
(Centra! Slovakia) 

Dawsonite and realgar occur in the southern part of the Špa nia Do
lina deposit around N-S trending chalcopyrite veins in Permian rocks 
(Verrucano facies). Realgar creates irregular grains of up to 1.5 mm 
size along fis sures in lithic arenite. Crystals of realgar were found to 
occur together with botryoidal yellow-green dolomite, antimonite and 
dawsonite. Dawsonite creates radial crystalline aggregates of up to 
3 mm size. 

Z ložiska Špania Dolina pri Banskej Bys
trici sa v minulosti ťažili dva typy zrudne
n ia - masívne tetraedritové žily, vyvinuté 
v severnej časti ložiska, a masívne chalko
pyritové žily, tvoriace južnú časť ložiska. 

V jednom prípade sa na puklinách v dro
bovom pieskovci vyskytli kryštáliky realgáru 
v asociácii s obličkovitým žltozeleným dolo
mitom, ant imonitom a z ložiska doteraz ne
známym bielym ihličkovitým minerálom. 

Geologický prieskum Spišská Nová Ves 
v súčasnosti štôlňou Ivan overuje zásoby 
rudy v južnej časti ložiska. V štôlni sa ban
skými prácami niekoľkokrát zistila chalko
pyr itová žila severoj užného smeru so sklo
nom na Z s okoln ým kremeňovo-dolomitovo
chalkopyritovým žilníkom. 

Zrudnenie je pravideln e sprevádza né real
gárom, ktorý vytvára na puklinách v dro
bovom . pieskovci nepravidelné zrná do veľ
kosti 1,5 mm a v podobe náletov prestupuje 
trhlinka m i v kremeňovo-dolomitovo-chalko

pyritových žilách. 

Pri podrobnejšom štúdiu vzoriek sa zistilo, 
že biely ihličkovitý minerál je dawsonit 
1',aAl[(OH)2 1 CO3J. Tvorí max. 3 m m veľké 

radiálne paprskovi té zhl uky ihličkovitých 

kryštálikov obrastajúcich d olomit a j kryštá
liky realgáru. Realgár v asociácii s d awso
nitom je vyvin utý v podobe max. 3 m m 
dlhých tenk ostlpcovitých pozdlžne r yhova
ných kryštálikov. Medzi n imi sa sporadicky 
vyskytu jú zhluky ihličkovitých k ryštálikov 
ant imonitu veľkých 0,5 m m. 
Vzhľadom na ťažkú separáciu čistého m a

teriálu sa n a rtg zázname analýzy dawsonitu 
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Räntgenometrická analýza zmesi kremeňa, dolomitu, r ealgáru a dawsonitu 
X-ray data from quartz, dolomite, realgar and dawsonite mixture 

T ab. 

číslo 
dolomit kremeň rea lgár dawsonit 

línie I dA I dA I dA I dA I d A 

1 0,5 9,913 
2 2 5,665 100 5,67 
3 1,5 5,404 100 5,40 
4 1 4,982 5 4,94 
5 0,5 4,556 5 4,51 
6 2 4,254 35 4,26 
7 1 :3,701 5 3,69 10 3,7.! 
8 5 3,341 100 3,343 60 3,38 
9 2 3,173 90 3,19 

10 1 3,070 20 3,08 20 3,09 
J.1 2 2,940 80 2,94 5 2,950 
12 10 2,884 00 2,886 
13 2 2,779 90 2,784 
14 0,5 2,595 20 2,60 70 2,601 
15 0,5 2,492 12 2,458 50 2,49 40 2,500 
16 1 2,191 30 2,192 40 2,20 
17 0,5 2,126 9 2,128 50 2,14 
18 0,5 1,987 6 1,980 70 1,988 
19 0,5 1,858 60 1,859 
20 1 1,817 17 1,817 20 1,807 
21 1 1,788 30 1,786 
22 0,5 1,672 7 1,672 
23 1 1,543 10 1,543 15 1,541 30 1,542 

A n alyzova l Ing. Peter Pekarčík, LS GP Spišská Nová Ves 
Selected powder difraction da ta for minerals, 1974: č. 11 - 78 dolomit, 5 - 490 kre-
meň, 9 - 441 realgár, 19 - 1175 dawsonit 

3.700 

Obr. 1. Zázn am infračervenej absorpčnej spektrosk opie dawsonitu z lokality Špania 
Dolina. A nalyzovala Prírodovedecká fakulta U JEP Brno 
Fig. 1. Record of infrared ab sor ption spectroscopy of dawson i te from t he Sp ania 
Dolina deposit . Analysis by t h e Faculty of Science, U n iver sity of Brno 

1 
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a realgáru prejavil aj kremeň a dolomit 
(tab. 1). Čistý dawsonit bol analyzovaný 
infračervenou absorpčnou spektroskopiou 
(obr. 1). Charakteristické absorpčné pásy va
lečných vibrácií skupiny CO3 sú v rozmedzí 
860-880 cm- 1 a v okolí 1390 cm - 1. Hydro
xyl sa prejavil na zázname dawsonitu 
absorpciami pri 3590 a 3620 cm - 1. Semikvan
titatívnou spektrálnou analýzou sa zistil 
obsah Al a Na (základné prvky dawsonitu) 
v desiatkach percent, kým Ca, Fe, Mg, Si 
patriace železnatému dolomitu a kremeňu 

majú percentový obsah. 

RECENZIA 

J . L. R o b e r t s : Introduction to geological 
m aps and structures. )st ed. Oxford, Perga
mon Press Ltd. 1982. 332 p. 

Výber klasických učebníc štruktúrnej geo
lógie na zahraničnom trhu umožnil J. L. Ro
bertsovi netradičný, ale zato efektívny výklad 
.š truktúrnogeologických problémov. Ciefo :n 
recenzovanej príručky je totiž metodika od 
lišovania a rekonštrukcie typu a priestornve j 
pozície štruk túrnych prvkov z geologických 
máp. Tomuto zámeru podriadil aj sled, náplň 
a štruktúru ôsmich kapitol publikácie, a t o 
-od štruktúr sedimentov cez vrásové, pukli
n ové a zlomové štruktúry po štruktúry vy 
v retých hornín. 

Každá z kapitol sa začína výstižnou cha
rakteristikou príslušných štruktúr a základ
ných problémov ich genézy a končí sa dis
k usiou o ich variabilnosti v mapovom zobra
zení v závislosti od interferencie reliéfu, 
typu príslušnej štruktúry aj stavby územia. 
K inematické aspekty štruktúr sú vzhľadom 

na zameranie práce zredukované na ne
vyhnutné minimum. Samostatne a na rela
tívne veľkom priestore (53 s.) sa interpre-

Dawsonit na Slovensku prvý r az určil 

R. Ďuďa (1979) ako sprievodný minerá l ortu
ťovej mineralizácie na východnom Slovensku. 
Dawsonit zo Spanej Doliny možno zaradiť 
medzi nízkotermálne minerály spolu s real
gárom, antimonitom a rumelkou, ktorú zo 
S pane j Doliny opísal D. Kubíny (1964). 

Výskyt opísaných minerálov v horninách 
verukána možno geneticky zdôvodniť neďa

lekými neogénnymi ložiskami rumelky a r eal 
gáru pri Malachove a Tajove. 

Geologický pr ieskum 
Banská B ystrica 

tujú typy, význam, odlišovanie a inter pre
tačná p roblematika diskordancií. V závereč
nej kapitole je charakteristika základných 
štruktúr k ratónov a orogénnych zón. V ich 
rámci sa spracúvajú štruktúry metamorfitov, 
a to v obidvoch polohách , s dôrazom na vy
stihnutie typu a variačného trendu v prieč 

nom a vertikálnom profile orogénn ej zóny. 
Recenzovaná publikácia nie je určená špe

cialistom. Odráža sa to v rozsahu aj forme 
spracovanej problematiky. Práve posledné 
hľadisko patrí medzi najväčšie k lady pr[
ručky. Jasné formulácie, umocnené zvyčajne 
hojnými a starostlivo vybratými ilustráciami, 
iste poslú žia ako vhodné repetitórum štruk
túrnej geológie aj anglickej terminológie, ale 
najmä ak o metodický návod n a využitie 
štruktúrne j geológie v mapovacej praxi aj 
skúsenejším pracovníkom. Veľmi vydarené a 
s citlivým použitím absolútnych p arametr ov 
deskriptívnych klasifikácií (J. G . Ramsay, 
M. J. Fleuty) sú spracované vrásové štruk
túry včítane interferenčných typov nalože 
ných systémov. 

Stanislav Jacko 
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K RONIKA 

K nedožitým päťdesiatinám Ing. Stanislava Gazdu, CSc. 

3. septembra 
1983 by sa bol do
žil päťdesiatich ro
kov Tng. Stanisldv 
Gazda, CSc„ dlho
rocny pracovník 
G eologického ústa
vu Dionýza Stúra 
v Bratislave, kto
rý 19. 1. 1983 
uprostred tvorivej 
a obetavej práce 
náhle a predčasne 
odišiel z našich 
radov. 

fng. Stanislav Gazda, CSc .. s::i narodil 3. 9. 
1933 v B ratislave. V rokoch 1937-1952 žil 
v Nitre, kde absolvoval základnú školu a 
ukončil stredoškolské štúdiá. V rokoch 
1952-1957 študoval na Chemickej fakulte 
SYST v Bratislave analytickú chémiu a 
úspeš ne ju s k ončil roku 1957 ako inžinier 
chémie. 

Po š túdiách trvale pracoval na Geologic
kom ústave Dionýza Stúra v Bratislave. 
Spočiatku sa ako analytik venoval rozličným 
druhom prírodných vied a čiastočne a j siliká
t ovej analýze hor nín a od roku 1959 sa úplne 
zamer al na teoretickú a praktickú geochémiu 
prírodných vôd. 

V rokoch 1959- 1960 skúma l hydrogeoché
m iu uhličitých minerálnych vôd v okolí 
H núš te a Hornej Súče a agresivitu povrcho
vých a podzemných vôd Hornonitrianskej 
kotliny. N eskôr (1960-1961) spolupracoval 
na inžinierskogeologickom výskume zosunu 
v Handlovej a poukázal na význam geoche
m ických faktorov pri mechanizme ich for
m ovania. Až do rok u 1968 prevažne riešil 
dôležité štátne úlohy, akou bol Základný 
hydrogeologický výskum bojnických termál
nych vôd vo vzťahu k ťažbe uhlia na novác
k om ložisku a Hydrogeologick ý výskum ju
h oslovenskej p a nvy vo vzťahu k CO2. Vý
z namné sú v ýsledky jeho výskumu genézy 

termá lnych vôd v Bojniciach a ich vzťahu 

k uhoľným ložiská m založené na dôslednej 
hydrogeochemickej bilancii vôd v celej 
štruktúre. V juhoslovenskej uhoľnej p anve 
bádal genézu uhličitých vôd, pôvod. vý stu
pové cesty a priestorovú distribúciu C02, 

tzv. plynový faktor, časové zmeny che m izmu 
a obsah plynov vo vode atď. . čo umožnilo 
vymedziť infi l tračné oblas ti podzemných 
vôd najvýznamne.iších zvodnených vrstiev 
regiónu. V tých rokoch sa venoval aj ďalším 
problémom. a k ým bola napr. hydrogeoché
m ia kvartérnych sedimentov Záhorskej a 
Východoslovenske.i n1ziny, neovulkanitov 
s tredného Slovenska, hydrogeoche m ickej 
pros pekcii v Spišsko-gemerslrnm rudoh orí 
a banskoštiavnickej oblasti. hydrogeochémii 
k rasových oblastí a pod. Ing. Gazda sa vý
znamne zúčastňoval na zostavovaní hydro
geologických máp CSSR v mierke 1 : 200 OOO. 

Vyrieš il rad teoretických aj praktických 
h ydrogeochemických problémov Z á pad ných 
K arpát a vypracoval novú hydrogeochemirkú 
k lasifikáciu vôd . 

V rokoch 1961-1969 študoval vedeckú 
ašpirantúru (špecializácia hydrogeochémia) 
na GúDS Brat islava a ukončil ju roku 1969 
kandidátskou dizertačnou prácou Hydrogeo
chémia juhoslovenskej uhoľnej panvy. 
Veľmi r ozsiahla bola aj jeho spolupráca 

s organizáciami zaoberajúcimi sa priesku
mom a štúdiom podzemných vôd, a k o je 
napr. Geotest Brno, IGHP Žilina, GP Spiš
ská Nová Ves atď. V posledných rokoch sa 
jeho pozornosť sústreďovala aj na proble
matiku ochrany životného prostredia, najm ä 
na ochranu p odzemných vôd. Bol koordiná
torom témy 1.4 (Rozpracovanie m etód 
ochrany podzemnf ch vôd pred znečistením) 

za ČSSR, ktorá sa riešila v spolupráci zo 
ZSSR a bola ukončená roku 1978 záverečnou 
správou. Významne sa zaslúžil aj o r ozvoj 
ge ochémie na S lovensku. V rámci n e j sa -zú
čas tnil na vypracúvaní viacerý ch projektov 
a bol koordinátorom prvej úlohy regionálnej 
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geochémie na Slovensku Geochemický a izo
topový výskum Slovenska. Medzi jeho zásluž
né činy patrila práca na poli rozvoja labo
ratórneho výskumu. Veľkou mierou sa zaslúžil 
o to, že sa v rezorte SGú podarilo vybudovať 
modernú laboratórnu bázu. 

Výsledky odbornej práce Ing. Stanislava 
-Gazdu, CSc., sú zhrnuté v približne 60 spra
vach, štúdiách, vo vyše 100 odborných člán
koch a dvoch monografiách (v spoluautor
stve). 

Významná bola aj jeho činnosť na peda
gogickom poli (SVŠT, FFUK). Vyučoval 
h lavne na Katedre geochémie Prírodovedec
kej fakulty UK v Bratislave, kde vychoval 
takmer 20 diplomantov, doktorantov a jed
ného kandidáta vied. 

Na Geologickom ústave D. Štúra Ing. Gaz
•d a dlhé roky pracoval vo funkcii vedúceho 

laboratórneho sektoru a zároveň a ko vedúci 
oddelenia hydrogeochémie . Bol aktívny aj v o 
viacerých spoločenských or ganizáciách . Vý
znamná je aj jeho organizátorská práca. Zú
častnil sa na príprave v iacerých celoštátnych 
0eminárov a konferencií, bol spoluzaklada
teľom Hydrogeochemického strediska odbor
nej skupiny hydrogeológie pri ČSMG a SGS. 
Pracoval v mnoh ých vedeckých a od borných 
komisiách , organizáciách v ČSSR , aj v za
hraničí (IAH, IAGC). 

Za statočnú a vysoko odbornú prácu do
stal Ing. Stanislav Gazda, CSc., viaceré vy
znamenania. S lovenská geológia v iíom stra
tila vynik ajúceho vedca, orga nizá tora, čest

ného a ú primného človeka. 
česť jeh o pamiatke! 

Vladimír Hanzel, K am il Vrana 

Naši jubilanti 

RNDr. Roman Vadovič päťdesiatročný 

Jubilant sa na
rodil 24. júla 1933 
v Trnave a tam 
absolvoval aj osem 
tried gymnázia. P o 
maturite !>a zapí
sal na Prírodove
deckú fakultu Uni
verzí ty Kamen
ského v Bratisla
ve na šLúdiurn 
geografie, biológie 
a geológie. Po ro
ku prestúpil na 

novozaloženú Fakultu geograficko-geologic
kých vied a úspešne ju roku 1955 ukončil 

a ko promovaný geológ so špecializáciou inzi
nierska geológia. Roku 1967 získal doktorát 
prírodnS,ch vied. 

Po skončení vysokoškolskS-ch štúdií nastú
pil RNDr. Roman Vadovié na bratislavské 
pracovisko ústa vu stavebnej geológie Zilina. 
V rokoch 1955-1961 pracoval vo funkcii geo
'lóga a uz v tomto období ako zodpovedný 
r-ieši Lef diela WoHslhal - Bratislava dokázal, 
že patrí m edzi našich najlepších inžinier-

skych geológov. Ako zodpovedný riešiteľ 

vodného diela Ružín mal na starosti roz
siahlu inžinierskogeologickú aj hydrogeolo
gickú p r ípravu t e jto zložitej sta vby a zú
častňoval sa na prácach od vyhľadávacieho 

prieskum u až do výstavby diela . 
Roku 1961 vymenovali jubilan ta za úse 

kového geológa v Bratislave a v tejto funk
cii začal organizovať geologickú zlozku zá
vodu, a to na úrovni zodpovedaj úcej progre
sívnym odborným nárokom najmä pri vý
stavbe vodných di el, priemyselných stavieb 
a sídlisk. 

Intenzívna projektová p ríprava s ústavy 
vodných diel na Duna ji si vyžiadala roz
manit é špeciálne opatrenia a jedným z nich 
bolo vytvorenie Riadiacej a koordinačnej 

skupiny pre prieskumné práce na Dunaji 
Uslredn ým geologickým úradom roku 1964. 
RNDr. Roman Vadovič sa v rámci nej stal 
vedúcim inžinierskej geológie. Viedol celý 
inzinierskogeologický prieskum. n a ktorom 
sa zúčastňovali takmer všetky prieskumné 
pracovi ská v Československu. Zároveň bol 
zodpovedn.Ý za vypracovan ie jednotnej me
lodiky a rozsahu prác spoločných· s maďar
skou st ranou. 

Po zriadení závodu v Bratislave bol jubi-
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lant roku 1965 vymenovaný za hlavn ého geo
lóga závodu. Má rozhodujúcu zásluhu o do
budovanie geologického odboru závodu, kto
rý mal už roku 1968 115 pracovníkov. Počas 
t ohto obdobia sa naďalej zúčastňoval na vy
pracúvaní spoločných Československo-maďar
ských správ pre vodné diela na Dunaji. 

Roku 1968 viedol československú h ydro
geologickú expedíciu v severnom Jemene. 
B ola to prvá veľká slovenská vrtná expe
d[cia v zahraničí. V ťažkých a zložitých pod
mienkach jemenskej spoločnosti a Arabskej 
púšte splnil úlohy úspešne a získal si vážnosť 
i popularitu medzi Jemencami i členmi ex
pedície. Po roku 1969 bol do Jemenu vyslaný 
ešte viac ráz, aby riešil problémy, ktoré pri 
práci expedície nastali. 

V rokoch 1970-1974 pracoval RNDr. Ro
man Vadovič ako odborný geológ špecialista 
na viacerých dôležitých akciách. Bol zodpo
vedným riešiteľom vodného diela Kráľová 

Na päťdesiatiny 
doc RNDr. Dušana Hovorku, CSc. 

S menom jubi
lanta je nero'.dwS
ne spätá úspešná 
vedeckovýskumná, 
pedagogická a or
ganizačná činnosť 

a budovanie Ka
tedry petrografie 
a Geologického 

ú stavu Univerzity 
Kamenského 

v B ratislave. 
D . Hovorka sa narodil 22. 8. 1933 vo Zvo

lene. Maturoval s vyznamenaním na Gymná 
ziu v Lučenci roku 1952. V rokoch 1952-1956 
pokračoval v štúdiu na Fakulte geologicko
geogr afických vied Univerzity Kamenského, 
ukončil ho s vyznamenaním a stal sa a sis
tentom na katedre petrografie. Roku 1964 
úspešne obhájil kandidátsku dizertačnú prá
cu a roku 1968 sa habilitoval za docenta pe
trografie eruptívnych a metamorfovaných 
hornín. Po dvadsaťročnej úspešnej pedagogic
kej, v edeckovýskumnej i organizačnej čin

nosti na Katedre petrografie sa roku 1977 stal 
samostatným vedeckým pracovníkom a sú
časne vedeckým tajomníkom Geolog lck1il10 
ústavu UK. 
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a od roku 1974 ako vedúci Riadiacej a koor
dinačnej skupiny pre sústavu vodných diel 
na Dunaji zodpovedal za inžinierskogeologic
ký a hydrogeologický prieskum celej sústavy. 

Roku 1977 sa jubilant stal zástupcom čes 
koslovenskej hydrogeologickej ex pedície 
v Nigérii, pričom využil bohaté skúsenosti 
z Jemenu, j azykové schopnosti a dôkladné 
poznanie afrických p omerov. 

V súčasnosti pracuje ako v edúci naseJ 
hydrogeologi ckej expedície v Nigérii, v kto
re j je 70 našich ex pertov a ktorá má 
úlohu vyvŕtať a vystroji ť 795 studní v klima
ticky a geologicky zložitých podmienkach se
vernej Nigérie. 

RNDr. Romanovi Vadovičovi k jeho pä ť 

desiatym n arod eninám blahoželá početná 

obec československých geológov. Vyslovuje 
mu uznanie za doteraj šiu prácu, ako aj že
lanie mnohých nových úspechov v ďalších 

rokoch. 
Ivan šarík 

Jubilant patril medzi mojich najnadane.i 
~ich, al e aj najagilnejších a najpracovite j 
sích žiakov, a preto je len celkom prirodzené, 
že paleta jeho úspešne j činnosti je veľmi ši
roká a záslužná. 
Ťažiskom práce D. Hovorku je vedeckový

skumná činnosť, najmä petrografický a geo
chemický výskum eruptívnych a metamorfo
vaných hornín . Doma aj v zahraničí publiko
v al vyše 100 originálnych prác, takmer 40 -0/o 
vo svetových jazykoch. Jeho práce majú vy
sokú vedeckú úroveň , čo vyplýva z vynika
júcej teoretickej prípravy autora, a ko aj 
z jeho hlbokého poznania riešených problé
mov. Sú odrazom súčasného trendu svetovej 
petrológie, ktorého konečným cieľom je po
znanie genézy skúmaných horninových kom
plexov. 

Prinášajú veľa zaujímavých a často vše
obecne platných poznatkov o zákonitostiach 
vývoja eruptívnych a metamorfovaných hor
nín kryštalinika a mezokenozoika Zápa dných 
Karpát, a preto sa veľmi často a pozitívne 
citujú v domácej aj zahraničnej literatúre. 
Spomeňme z nich aspoň práce zaoberajúce sa 
genézou a litológiou ultrabazitov, ultn,mafi
tov a lamprofýrov Západných Karpát, a le ne
možno pritom zabúdať ani na jeho základné 
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poznatky o litológii a genéze amfibolitov zá
padokarpatského kryštalinika, ktoré majú 
v karpatskej literatúre trvalú platnosť. 

Nie menej významným prínosom do roz
voja slovenskej petrológie sú aj práce jubi
lanta o pôvode a vzniku granotoidov Západ
ných Karpát a ich horninotvorných a akce
sorických minerálov či o predmetamorfnom 
vývoji západokarpatského kryštalinika alebo 
o geotektonickom postavení terciérnych ba
zaltov ap. 

D. Hovorka je aj vynikajúcim pedagógom. 
Ešte ako člen katedry petrografie vyše dva
dsať rokov viedol cvičenia a prednášal petro
grafiu eruptívnych a metamorfovaných hor
nín. Viedol mnohých diplomatov, ktorí pod 
jeho odborným vedením často vyriešili aj 
zložité geologicko-petrografické alebo petro
graficko-geochemické problémy kryštalinika 
Západných Karpát. Prednášal s entuziazmom 
žiakom a vedel svojich žiakov získať pre ve
deckú činnosť. Najlepším dôkazom toho bolo 
zgrupovanie sa mladých adeptov petrológie 
okolo nášho jubilanta v rámci študentskej 
vedeckej a odbornej tvorivosti. 

Na doplnenie obrazu činnosti jubilanta 
treba konštatovať, že D. Hovorka je veľmi 
aktívny aj v spoločensko-politickej a organi
začnej práci. Už v priebehu stredoškolských 
a vysokoškolských štúdií bol funkcionárom 
ČSM, bol tiež členom OV CSTV v Lučenci, 

členom Okresnej komisie pre športové hry 
mládeže, členom ZV ROH na Fakulte geo
logicko-petrografických vied UK, členom CZ 

ROH na Univerzite Komenského. Bol aj ta
jomníkom bratislavskej pobočky čs. spoloč

nosti pre mineralógiu a geológiu a n ateraz je 
predsedom výboru bratislavskej pobočky Slo
venskej geologickej spoločnosti. Okrem toho 
je zodpovedným redaktorom Acta geologica, 
členom odborných periodik SA V a Geologic
kého ústavu D. Štúra. Je tiež členom pracov
nej skupiny 2 problémovej komisie IX mno
hostranných dohôd akadémií social istických 
štátov, členom výboru VTS pri Geologickom 
ústave UK , členom celoštátnej komisie pre 
udeľov/illle hodnosti. DrSc. z odboru minera
lógia a petrografia ap. 

Za doterajšiu záslužnú činnosť o rozvoj slo
venskej petrografie a geológie bola roku 1983 
jubilan tovi udelená bronzová medaila Príro
dovedeckej fakulty UK, bronzová medaila 
Univerzity Komenského a medaila J. Slávika 
Slovenskej geologickej spoločnosti. 

Život je ako tok rieky, nie vždy tečie pria
močiaro, meandruje, prekonáva pereje a 
úskalia, a le na svojom toku mohutnie, za
vlažu je polia, poháňa turbíny a prináša ľu
ďom úžitok. Aj život nášho jubilan ta nie je 
vždy bez úskalí, ale prekonáva ich úspešne 
v činorodej práci pre rozvoj našej vedy. 

Slovensk á geologická verejnosť, p ri,,.telia a 
známi úpr imne blahoželajú dc,c. Rf'!Dr. D. 
Hovorkovi, CSc., k jeho životnému jubileu a 
prajú mu plného zdravia, entuziazmu i Vľľa 

ďalších pracovných a životných úspechov na 
prospech slovenskej petrografie. 

Jakub Kamenický 
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